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held anathema and receive no forgiveness 
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TORKgEYE gEViRENiN ONSOzO 

Bu eser, Malatya’h Gregory Abu’l-Farac’in yazmi§ 

oldugu Kronografyanin terciimesidir. Mill! tarihimiz baki- 

mindan faydali bir kaynak oldugu igin, aslina tam mutabakati 

gozetilerek terciime edilmi§tir. Eserin Suryancadan Ingilizceye 

Ernest A. Wallis Budge tarafindan gevrilen niishasi esas 

tutulmakla beraber, miiellifin arapga yazdigi Muhtasar-tid-Duveii 

daima gozoniinde bulundurulmu§ ve ibn-el-Esir, Ebu-el- 

Feda gibi arap terihgilerinin eserlerine de miiracaat edilerek 

has isimlerin miimkiin oldugu kadar dogru yazilmasina gali- 

§ilmi§t! r. 

Eserin muellifi olan A b u ’ 1 * F a r a c, Siiryancanm en gok 

tamnmi§ miitehassislanndan Dr. Wright’in dedigfi gibi: “Su- 

riye’nin yeti§tirdigi en geni§ bilgili ve ge§it ge§it bilgili bir 

adamdi.,, Diger bir miiste§rik yani Norman Mac Leon, 

muellif derecesinde bilgi toplayici bir adama tesaduf edilemi- 

yecegini soyliyerek, kendisinin devrinde bilgi namina ne varsa 

hepsine ragbet gosterdigini ve hepsini toplamaga gah§tigim, 

bu yolda bir ba§kasimn ona iistiin gelemiyecegini anlatir, da- 

ha sonra onun hakkinda §u hiikmii verir: 

“ Dii§iinii§ bakimindan basit, ve tenkit kabiliyetinden 

mahrumdu. Goze garpacak bir orijinalite sahibi olmadigi igin 

ilahiyat, felsefe, fen ve tarih namina ne toplamak miimkiinse 

hepsini topladi... Fakat bugiiniin ilim adamlarini ancak “Ta¬ 

rih „ i ilgilendirmektedir. „ 

“Tarih,, in mahiyeti ve degeri, miiellifin hiiviyeti ve §ah- 

siyeti, mukaddimelerde belirtilmi§ oldugu igin burada miiellifin 

bilhassa milli tarihimiz bakimindan gok kiymetli bir kaynak 

viicude getirmi§ oldugunu soylemek isteriz. Biz biiyiik deger ihaiz 

olan bu eseri dilimize gevirmege muvaffak oldugumuzdan do- 

layi derin bir bahtiyarhk duyduk. Fakat bu bahtiyarhgi, Turk 

Tarih Kurumu’na borglu oldiigumizu da zevk ve iftihar 

ile kayit etmeyi bir vazife taniyoruz. Eserin degerini ve one- 

mini takdir ederek bir an evvel Tiirkgeye gevrilmesi igin nagiz 
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gali§malanmizi alaka ve te§vik ile takip eden Turk Tarih Ku- 

rumu Ba§kani Profesor $emseddin Giinaltay ile Profesor 

Mukrimin Halil Y 1 n a n g’a kar§i duydugumuz minnet ve 

§iikram layikiyle ifadeden aciziz. 

Biitiin yayinlariyle memleket irfanini hakkiyle yiikselten 

ve ba§li ba§ina bir ilim hareketi yaratan Tuk Tarih Kurumu, 

bu eserin ne§riyle de, kiymetli bir bilgi kaynagim Tiirk irfanma 

kazandirmi§ oluyor. Bu ba§ariya yardim etmi§ olmak, bu aciz 

muharrir igin en biiyiik iftihardir. 

Eserin ingilizce terciimesi 500 kiisur sayfalik biiyiik bir 

cilt te§kil etmektedir. Biz bunu iki cilt halinde yayinlamayi 

uygun gorerek eserin bir an once gikmasini isteyenlere 337 

sayfalik ilk cildi sunmu§ bulunuyoruz. Ikinci cilt daha ziyade 

Tiirk tarihini ilgilendirdiginden bizirn igin daha onemlidir. indeks- 

ler ikinci cildin sonuna eklenecektir. 

OMER RiZA DOGRUL 



Abul-harac tarihi Lev. I 

Maklub Dagi iizerindeki Mar Mattai Manastirimn 

cenup tarafindan umumi gorunii§ii 

( Eserin yazari burada gomuliidur ) 





ONSOZ 

Bu eser, Mcikhtebhanuth Za b h n e’nin birinci kisminin 1 tam 

terciimesidir. Eserin bu kismi, hilkatin iptidasindan Miladin 

1286 yilina kadar diinyamn kronolojik ve politik tarihini ihtiva 

eder. Eserin muellifi, umum tarafindan Bar Hebraeus (Bar 

Ebhraya), yani: yehudi oglu, (tabip Ahron’un oglu) diye tanilan 

Gregorius A b - u l - F a r a c dir. Terciimenin aslina mutabik 

olmasi igin elimden geleni yaptim. 1897 de Cambridge’de Prof. 

William Wright ile eserin metnini ve biitiin kisimlarim okudu- 

gum sirada ve daha sonraki senelerde bu kismi terciimeye 

£ali§tim. Payne Smith’in muazzam eseri olan Thesaurus Syria- 

cus’un ve bayan J. P. Margoliouth tarafindan toplanan Zeyl1 i- 

nin yardimi sayesinde lisan bakimindan kar§ila§tigim gugliik- 

lerin gogunu yenmek miimkiin oldu. Metnin manasini vuzuh 

ile anlatmak igin ilavesine liizum gordiigiim kelimeleri kere 

igine aldim2 ve terciimesinden §iiphe ettigim her yere sual 

i§areti koydum. Fransiz, Italyan, Tiirk, Arap, Ermeni, Tatar 

( Mogol), Hint ve Qin isimlerinin Siiryancadan nakli ve tam 

mukabillerinin tesbiti, Bedjan’in bulmu§ oldugu gok faydali 

kar§ihklara ragmen, beni bir^ok gugliiklerle kar§ila§tirmi§tir. 

Bunlarin ingilizcelerini bulmak yolunda birtakim yanli§lar yap- 

tigimi saniyorum. Iki tirnak arasina alinan ve daha kalin punto 

ile dizilen rakamlar Bedjan’in metnindeki sahifeleri gostermek- 

tedir 3. 

Bu eseri okuyanlar, lisani ve tarihi mahiyette notlar ilave 

olunmamasindan, eserin bir §erhi ihtiva etmemesinden, miiellifin 

sozii eksik, ifadeyi bozuk veya tamamiyle yanli§ biraktigi yer- 

lerde bu kusurlarin gosterilmemi§ olmasindan dolayi, belki 

§ikayet edeceklerdir. Okuyucularin bu §ikayet hakkina saygi 

1 Eser, yani Kronografya ii^ kisimdan miitesekkildir. Birinci kismi, 

diinya tarihidir. Ikinci ve ii^iincii kisimlari din ve kilisa tarihidir. Miiellifin 

bu eserine dair ayri bir fasilda malumat verilmiftir. 0. R. D. 

2 Eserin Tiirk^e terciimesinde bunlara liizum hissedilmemi§tir. 0. R. D. 

3 Tiirk<je terciimeye bu rakamlari koymakta bir fayda yoktu. 0. R. D. 
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gostermekle beraber bu hatti hareketin Kronografya’yi sonu gel- 

miyecek derecede uzatacagini, notlarin veciz olsa da faydali 

olmasi igin esasen biiyiik olan bu eserin hacmini iki misline 

gikaracagim soylemek isterim. 

Bar Habraeus’un bu (Siiryani iinvanini terciime ettigimiz 

takdirde deniimesi icabettigi gibi) Kronografyasi, ibrani pat- 

riklerin ibrani, Asur, Babil, Irak, Yunan (iyonya ve Bizans) 

hukumdarlannin, halifelerin, Hanlarin vesairenin isim listelerini 

ihtiva etmektedir. Fakat bu hiikumdarlarla hukiim surdukleri 

devirler eserin yalniz kuQuk bir kismini doldurmaktadir. Ha- 

kikatta Bar Hebraeus’un Kronografyasi kronolojik ve tarihl bir 

ansiklopedidir. Buna, kronografya ile alakasi olmiyan ve mii- 

him bir yekun tutan ge§it ge§it malumat katilmi§tir. Eseri dol- 

duran bu malumat ve bizzat Bar Hebraeus’un hukiimdarlar 

ile milletler hakkinda anlattigi §eyler esere en gok deger ve- 

ren en belli ba§li vasiftir. Qiinku muharrir tarihler, dinler ve 

dillerle milletlerin halleri, adetleri ile me§gul oluyor, biiyuk 

muhariplerin ve tabiplerin biyografilerini bunlara ilave ediyor, 

muharebeleri, muhasaralari ve §ehirlerin zaptini tasvir ediyor, 

kuyruklu yildizlarin g6runu§unii, gokyuziinde goze garpan ha- 

rikulade manzaralari, zelzeleleri, kitliklari, kar yagmalarim, 

Dicle ve Firat’in buz tutmalarini, kithk ve darlik siralarinda 

gida maddelerinin fiyatlarini anlatiyor, saray iskandallarmdan 

bahsediyor ve (birgoklari mahiyet itibariyle §arkli olan) giil- 

diiriicu hikayeler naklediyor. Onun giine§ ile diger ecrami se- 

maviyenin gorunii§unden ke§folunan hadiselere ait miilaha- 

zalan okuyucuya, Old Moore 1 un almanagmi hatirlatacak ma- 

hiyettedir. 

Higbir §ey, muharrire kayda degmiyecek derecede kiy- 

metsiz, manasiz veya ehemmiyetsiz gorunmemektedir. Onun 

igin eserinin bir yerinde kafasi, agzi, boynu insana benziyen, 

fakat eli, ayagi olmiyan bir hilkat garfbesinin dogdugunu 

kaydeder. Guya bu garibe dogdugu anda bir kehanette bulu- 

narak “ dort yil iginde biitiin be§eriyeti mahvedecek olan kit- 

1 Old Moore, 1700 den ba§iiyarak almanak ne§reden ve gelecek yillara 

dair kehanetlerde bulunan bir na§irdi. 1657 de dogup 1715 te oldii^ii tah- 

min olunuyor. — O. R. 
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lik olacagim,, soylemi§, buna kar§i gelmek igin erkek, kadin, 

gocuk ve hayvanlarin §ehir di§ina gikip yagmur yagmasi igin 

Allahin huzurunda aglamalari lazim geldigini anlatmi§, Halife 

Kaim bu hadiselerden haber aldigi zaman herkesin §ehirden 

gikip dua etmesini istemi§, fakar Bar Hebraeus tarafindan bii- 

yuk bir dikkat ile miilahaza olundugu veghile, halkin gogu bu 

habere inanmadiklari igin *ehrin di§ina gikmami§lardi. Muellif 

daha ba§ka yerde iki kafali, dort elli, dort ayakli bir gocugun 

dogmasindan bahseder ve daha ba§ka bir yerde Miladin 927 

senesinde Bagdat’ta hiikiim siiren soguklarin yumurtalari, yag- 

lari ve sirkeleri donduracak derecede §iddetlendigini soyler. 

Onun haber verilen §eylere safdilce inandigini gosteren hali 

sik sik goze garpar. Qiinkii kuyruklu bir yildizin goriinme- 

sinden sonra Thedoeosius’un atindan dii§erek boynunun kiril- 

digini, diger bir kuyruklu yildizin birkag gun goriinmesinden 

sonra gekirgelerin ii§ii§iip her §eyi kemirdiklerini, fecri §imali- 

nin biitiin bir gece gokyiiziinde alev sagtigini, diger bir kuy¬ 

ruklu yildizin goriinmesinden sonra Iranlilarin Grekleri maglu- 

bederek birgok §ehirleri zaptettiklerini, diger bir kuyruklu yil¬ 

dizin goriinmesinden sonra Firat’in dondugunu nakleder. Onun 

naklettigi bu manasiz §eylere ne derece inandigi hakkinda 

bir§ey soyliyemeyiz; fakat onun her §eyi kaydeden bir muhar- 

rir sifati ile vazifesini yapmaga gah§tigi a§ikardir. 

Bu Kronografyanin notlara ihtiyaci bahsine gelince, §iiphe 

yok ki yeni basilmi§ §ark ne§riyatina i§aret eden notlar ve 

§erhler son derece faydali olurdu ve boyle bir eser yazilma- 

lidir. Ben de bu terciime ile birlikte basilmak iizere boyle bir 

te§ebbiise giri§megi dii§iindiimse de terciimeye ilavesi kati su- 

rette zaruri olan indeksin biitiiniinii ve dolduracagi sahifeleri 

goz oniine getirince boyle bir eserin daha geng ellere muhtag 

oldugunu, ayri bir cilt olarak basilmasi lazim geldigini anladim 

ve bu te§ebbiisten vazgegmege karar verdim. Bununla beraber 

boyle bir eserin yazilmasini umuyorum. §ayet bu iimidi ger- 

gekle§tirecek olan muharrir, bu terciimemi her hangi bir surette 

faydali bulursa, Kronografyanin tercumesini ba§armaga hasret- 

tigim iig yih bo§a gitmemi§ sayacagim. 

Kronografyayi bir biitiin olarak goz oniinde tuttugumuz 

takdirde miiellifin, Meraga’daki biiyiik kiitiiphanede gali§mala- 
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nna ba§ladigi zaman yalimz son 80 yilin tarihini yazmak is- 

tedigini hatirlamaliyiz. Biiyiik Mikael’in vakayinamesi 1196 da 

bitmi§ ve eserin muharriri 1199 da olmu§tu. Meraga kutupha- 

nesi birgok Siiryanca, Arapga ve Farsga elyazmalarini ihtiva et- 

tikten ba§ka pek tabii olarak XIII iincii asirda, yani Cingiz 

Han (oliimii 1227 ) ile ogullari ve torunlari devrinde Mogol 

devletinin ilerlemesi ve Mogollarin hiristiyanhgi kabul etmeleri 

gibi fevkalade hadiselere ait muasir vesikalari ihtiva etmekte idi. 

Bar Hebraeus bunlarin birgogunu bizzat g6rmu§tii. Ta k u d a r 

oglu, XIII iincii asrin ba§lannda vaftiz edilmi§ti. Kuyuk, hi- 

ristiyandi. Biitiin memurlari ile tabipleri hiristiyandilar, ve 1250 

senesi siralarinda §ahane otaginin yaniba§inda kilise vazife- 

sini goren bir gadir kurdurmu§tu. Burada geceli giinduzlii ibadet 

edilir, hiristiyanlik ayinleri gunduzleri birkag kere yapilir ve 

gan vazifesini goren bir tahta pargasi daima vurulurdu. 

Muellif seksen yillik tarihini tamamladiktan sonra daha 

evvelki devirler iizerinde gah§mi§ ve Biiyuk Mikael’in vakayi- 

namesini esas tutarak hilkatin iptidasindan ba§lami§, oldiigii 

yil olan 1286 ya kadar diinyanin umumi tarihini anlatan muaz- 

zam eserini viicuda getirmi§tir. Maksadi, agikga soyledigi gibi, 

kendi kavminin, yani Yakubilerin ihtiyarini ve gencini, alimini 

ve cahilini ir§adetmek idi. Fakat muharrir yalniz kronolojik 

malumatin pek kuru olacagini takdir ettiginden gengleri ve 

cahilleri eezbedecek, alimleri alakalandiracak merakli ve siiriik- 

leyici malumat vermek iiizumunu da hissetmi§ti. Onun Kronog- 

rafyasi, hakikatta, eski tarihi tetkik igin bir ba§langigtir. 

Umum igin bir el kitabi, yahut miitetebbilerin istifadesi i^in 

yazilmi§ muhtasar bir kronolojidir. 

Umumiyetle ihmal olunan bir nokta, Bar Hebraeus’un ri- 

yaziye iizerinde halk tarafindan sevilen konferanslar verdigi 

gibi, felsefe, din, gramer hakkinda da en giig mevzulari kolay 

ve basit bir tarzda, berrak ve sade bir lisanla anlatabilen 

halk eserleri muharriri oldugudur. Hewath He k he mat ha run 

muhtasari olan Tegerath Tegeratha bu tarzda umum iqm yazi- 

lan ve Yunan felsefesini tetkika bir mukaddeme te§kil eden 

bir eserdir. Kethabha dhe Zalge (§ualar kitabi), Menarath 

Kudshe (Mabedin geragi) adh eserinin umuma yazilmi§ §ekli- 

dir. Miiellifin Ketabha dhe Semhe adini ta§iyan eseri mutehas- 
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sis gramerciler igin yazilmi§, fakat daha kiigiik ve daha basit 

olan Ketabha dhe Ghramatikci adli eseri miiptedilere mahsustur. 

Yunanca ve Arapca tip eserlerinden yaptigi terciimelerden 

maksadi iskenderiyeli Yunanhlarin, biitiin kiigiik Asya’da kok- 

le§tirdikleri tip sistemini herkese anlatmakti. Muellifin de bir 

bliyuk tip eseri viicuda getirdigi soyleniyorsa da bunu bitirip 

bitirmedigi malum degildir. 

Bu cildin ihtiva ettigi terciime, Pere Bedjan tarafindan 

hazirlanan ve 1890 da Paris’te basilan Makhtebhanuth Zabhne 

den (yani eserin Siiryanca metninden) yapilmi§tir. Burada me- 

tin Nasturi-Siiryani harflerle yazilmi§tir. Vokalizasyon ise Nas- 

turidir. ihtimal ki bu eseri basmaktan maksat, Nasturi talebe 

ve miitetebbilerin istifadesi idi. Bedjan, okuyuculari, eserde gor- 

dukleri her§eyi kabulden sakinmaga davet eden, Bar Hebra- 

eus’un bir Yakubi oldugunu, onun her§eyi ancak bir monofist 

gozii ile gordiigiinii hatirlatan notlar ilave etmi§tir. Acaba Bar 

Hebraeus’un kendisi eserini bu Nasturi §ekil iginde gormii§ ol- 

saydi ne dii§iinur ve ne soylerdi? Bu nokta bizim igin dikka- 

te deger bir miilahaza zemini te§kil ediyor. Fakat Bedjan’in 

ba§ardigi eser, giizel bir metin temin etmi§ ve a§in derecede 

ilahiyatgi olmiyan Siiryanca alimleri eserin bu baskisini elde 

edebilmekten memnun olmu§lardn\ Teessiire deger bir nokta, 

Avrupa kitapgilarinm bu niishanm mevcudu tiikenmi§ ve ele ge- 

gebilecek niishalarimn nadirle§mi§ oldugunu soylemeleridir. 

Vaziyet bu merkezde olduguna gore Kronografyanin Siiryanca 

metnini okumak istiyenler ancak kiitiiphanelerdeki yazma niis- 

halara miiracaat zorunda kalacaklardi. 

Kronografyanin terciimesi ile me§gul oldugum sirada Siir¬ 

yanca metni de yeniden basmak ihtiyacmin ba§ gosterdigini 

birkag defa dii§iindiim. Britanya miizesinde Siiryanca metni ih¬ 

tiva eden yazma bir niisha yoktur. O halde bu metni Oxfor- 

d’un Bodleian kiitiiphanesindeki iki muazzam yazmanm birin- 

den temin etmek gerekti (Bunlar Hunt No-J ve Hunt No-52 

dir). Payne Smith bunlari mufassal bir surette tarif eder (Ka- 

talog, Siitun 386 ve Siitun 548 f.). Bir numarah yazma (2 nu- 

marali levhaya bakiniz) biiyiik kitada bir eserdir. Papazlar ki- 

liselerde toplanan cemaate bu niishayi okurlardi. Boyu 22 pus 

ve eni 15 pustur. Her sahifeye metnin dort siitunu siki§tiril- 
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mi§tir, ve birinci kisim, yani Kronografya, 219 sahife doldur- 

maktadir. Yazilar biiyiik ve giizeldir. Harfler gok temiz gizil- 

mi§tir. Eserin tahriri [q'm miitaaddit yazicilar kullanilmi§ ise de 

hepsi de yazi miitehassisi idiler. Hepsinin Siiryani alimi olmak- 

tan ziyade hunerli birer hattat olduklari anla§ihyor. 52 nu- 

marali yazma (3 No. h levhaya bakiniz) kilisede ya kullanilan 

ya kullanilmiyan yazma bir niishadir. Boyu 12, eni 8.5 pustur. 

Ve yalniz birinci kismi, yani Kronografyayi, muhtevidir. 402 sa- 

hifesinin her biri, giizel yazi ile yazilan iki§er siitundan mii- 

te§ekkildir, ve birkag hattatin i§tirakiyle istinsah olunmu§tur. 

Bir numarali yazmanin bir kismi, Yusuf adini ta§iyan bir rahip 

tarafindan, Yunanlilann 1809, yani Miiadin 1298 senesinde ya- 

zilmi§ oldugu halde, ikincisi daha eskiden, ihtimal ki 14 iincu 

asirda, belki de Bar Hebraeus’un 1286 da oliimunden uzun 

sayilmiyacak bir zaman sonra, yazilmi§tir. Bu son niishanm 

okuyuculan arasinda ne okudugunu anliyan birinin bulundu- 

gu, birgok yerlere ilave ettigi notlardan goze garpiyor. 

Bu iki yazmadan birinin metnini, miitetebbiler tarafindan 

kolayca elde edilebilecek tarzda istinsaha ve bu eserin ikinci 

cildi olarak ne§re karar verdim. Metni matbaa harfieriyle bas- 

mak tahammiil edilemiyecek derecede gok masrafli bir i§ olur- 

du. Qiinki ingilterede §ark eserlerini matbaa harfiyle basma- 

nin masrafi gekilemiyecek derecede yukselmi§tir. Sonra tertip, 

tashih hatalanndan biisbiitiin kurtulmaga imkan bulunmadi- 

gindan okuyucu, matbu metnin katT surette dogru olduguna 

inanamamaktadir. 

Bir numarali yazma metni kendi hacmi iizere basmak 

bahis mevzuu bile olamazdi. Qiinki hacnn gok buyuktur. Onun 

aynen istinsahi eseri ancak zenginler tarafindan tedarik edile¬ 

bilecek hale getirirdi. Bunun uzerine Oxford Universitesinin 

tabii Mr. John Jonson ile g6ru§tum. O da meseleyi tetkik ede- 

rek 1 numarali yazmanin 876 sahife tutabilecek derecede kii- 

Qiiltulebilecegini, fakat bunun da son derece pahahya mal ola- 

cagini, diger yazmanin ku^ultulerek sahife sahife naklolunabi- 

lecegini ve her sahifenin hami§lerindeki yazilarin da nakli 

mumkiin oldugunu soylemi§, ve yaptigi tecriibeler muvaffaki- 

yetle neticelenmi§ oldugundan bu terciime ile birlikte metnin 

de ne§rine imkan hasil olmu§tur. 
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Bu metni yazan hattat, ba§ka her hattat g*ibi yanli§lar 

yapmi§tir, fakat Bodleian kiituphanesindeki yazma niisha iize- 

rinde gali§amiyan miitetebbiler bu yazma niishayi gormekle, ilk 

defa olarak hattatin ne yazmi§ oldugunu gormii§ olacak, mii- 

rettip veya musahhih hata ve sehivleriyle me§gul olmiyacak, 

yahut modern alimler tarafindan teklif olunan bazi metin tas- 

hihleriyle kar§ila§miyacaktir. 

Bar Hebraeus Kronografyasinin ansiklopedik mahiyeti Es- 

mai Alam ile sair isimleri ihtiva eden bir indeksin ilavesini 

kesin bir zaruret haline getirmi§ oldugu igin, ben de bunu te- 

mine gah§tim. 15.000 fi§i dolduran isimleri kaydetmek ve te- 

mize gekmek haftalarca suren bir me§guliyet te§kil etmi§tir. 

Bu indeks dolayisiyle kayitlari tasnif ve alfabe sirasiyle tertip 

hususunda biiyiik bir muvaffakiyet gosteren Mrs. K. M. Gad’- 

den gordiigiim yardimi minnetle yad eylerim. 

Bar Hebraeus’un kabrini ihtiva eden manastiri okuyucuya 

gostermek, son derece tabii bir arzu te§kil ediyordu. Bir defa 

goruldii mu asla unutulmiyacak olan Mar Mattai manastirinin 

fotograflarmi ele gegirmek igin yillarca ugra§tigim halde Mu- 

sul’dan kalkip da oraya kadar gidecek ve manastira kadar fo- 

tograf makinesiyle camlar gotiirmek zahmetine katlanacak bir 

fotografgi bulamadim. Britanya miizesindeki eski mesai arka- 

da§im R. Campbell Thompson’un iki yil once Koyuncuk (Nine- 

va) daki Nabu muazzam mabedi sahasinda hafriyat yaptigi 

sirada bu fotograflari temin etmesi igin yardimini rica etmi§tim. 

Ricami memnnniyetle kabul eden dostum, bir fotografgi bula- 

rak ona talimat verdikten sonra manastira gondermi§ ve mu- 

kaddememiz iginde manastirin igini ve di§ini gosteren resim- 

lerle Bar Hebraeus’un ve Mar Mattai’nin kabirleri (izerindeki 

kitabelere ait resimleri aldirmi§tir. Biitiin camlar, Maklub da- 

gindan Londra’ya kadar, higbir arizaya ugramadan geldigi 

halde iglerinden biri, belki en miihimmi Londra’yla Oxford ara- 

sinda, anla§ilan posta memurunun posta miihrunii kullanmakta 

liizumundan fazla gayret gostermesi yuziinden parga parga 

olmu§tu. Onun igin cenubi cepheye ait resmi, Percy Badger 

igin yapilan ve (Nasturilerle ayinleri) adh eserinin birinci cil- 

dinde ne§rolunan resimden istinsah ettim. Bar Hebraeus’un 52 

numarah yazmasini ba§tan ba§a istinsah igin verdikleri miisaade 
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dolayisiyle Bodleian kiitiiphanesi miidurlerine, Oxford Univer- 

sitesi basim yurduna, her turlli kolayhgi gosteren mezkur kii- 

tiiphane hafizi kiitubii Dr. H. H. E. Craster’e §iikranlarimi su- 

narim. Universite tabii Bay John Johnson’a, bu eseri basmak 

hususunda bilhassa yazma niishasimn istinsahinda gosterdigi 

§ahsi alaka ve dikkat dolayisiyle minnettarim. Matbaanin her 

§eye dikkat eden musahhihleri de, §iikranla kar§ilayip kabul 

ettigim bir^ok ihtarlarda bulunmu§lardir. Mukaddemenin prova- 

lari eski mesai arkada§im ve Britanya miizesinin Misir ve Asur 

antikalari §ubesi miidurii Sidney Smith tarafindan dikkatle 

okunmu§tur. Mr. Smith’in Irak hiikiimetinin Bagdat’taki miize 

mudurliigunii deruhte etmesi, bu memleket ile halki hakkinda 

saglam ve ameli kiymeti haiz malumat edinmesine imkan ver- 

mi§, bu yiizden bazi fikralar hakkindaki miilahazalari faydali 

olduktan ba§ka Bar Hebraeus’un yedi asirdan fazla bir zaman 

once yazdiklarinm birgogunu teyidetmi§tir. 

ERNEST WALLIS BUDGE 

48 Bloomsburg street, London, W. C. I. 

27 Mart 1932 



BAR HEBRAEUS’UN HAYATI 

Bar Hebraeus' un hayatina dair bildigimiz nispeten mahdut 

vakalar, hilkatin iptidasindan kendi zamanina kadar diinya 

tarihini ihtiva etmek iizere Siiryanca ile yazdigi, Makhtebha- 

nuth Zabhrte adini verdigi eser ile oliimunden kisa bir zaman 

once siyasi tarih muhtasari olmak iizere Arapga ile yazarak 

“El-Muhtasaru Fi-ed-Diivel„ j adini verdigi eserde 

kendi ya§ayi§ina dair anlattiklarina istinadeder. Bu malumatin 

en eski ve en iyi hulasasi Assemani’de bulunur. Bibliotheca 

Orientalis Clementino Vaticanay Roma, 1719-28, cilt II, sa. 244-463. 

Ignatius’a yani Yakub-Oglu Salibha’ya halef oldugundan itiba- 

ren yaptigi i§leri anlatan tam tafsilat Bar Hebraeus tarafindan 

Chronicon Ecclesiasticum da verilmi§tir. Bu eser Abbe loos 

ve La my tarafindan Paris’te 1872-7 de basilmi§tir (cilt II, siitun 

431-68). Bar Hebraeus'un hayatina ait daha kisa hulasalar 

P o c o c k e tarafindan Historia Combendiosa Dynastiarum (Ox¬ 

ford, 1663) da, Car da hi tarafindan Liber Thesauri'de arte 

poetica syrorum (Roma, 1875, sa. 63) de; N 61 d e k e tarafindan 

Orienialische Skizzen (Berlin, 1892, sa. 233-73) de; Wright 

tarafindan Encyclopedia Britannica da (9 uncu tabi, cilt XXII, 

Syriac Literature maddesinde); daha sonra Duval Neste le 

ve Robertson Sm it h tarafindan notlar ilavesi ile ve (A short 

history of Syriac Littiraturey Londra, 1894) adiyle basilan 

aym yazida; Rubens Duval tarafindan la Litterature 

Syriaque (Paris, 1899, sa. 409) da; Anton Baumstark ta¬ 

rafindan Geschichte der Syrischen Literature ( Bonn, 1922, sa. 

313) de ne§rolunmu§tur. 

Bar Hebraeusy Yunanhlar tarafindan Melitene diye 

anilan ve Miladin 1225-26 senelerinde (Yunan takvimi ile 1537) 

Firat serhaddi iizerindeki §ark vilayetinin belli ba§h §ehri olan 

Malatya da dogmu§tur L Esas itibariyle Ibranive guzide bir tabip 

1 Malatya, eski Roma irnparatorlarimn muhim bir §ehri ve bir^ok 

kervan yollarinin kavu§tugu biiyiik bir ticaret merkezi olmu§tu. Firat 

nehrinin Yunanlilar tarafindan Melas, Araplar tarafindan Kubakib ve 

Tiirkler tarafindan Tuhmahsu adi verilen kola iizernide idi, Halife Mansur 
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olan A hr on ( H a r u r>) un ogluydu. Bu yiizden Bar Ebharya, 

yani ibraninin oglu, yahut Arapgasi ile / b n-e /-/ b r i 

nami ile taniliyordu. Dogdugu zaman babasinin ona taktigi 

isim Yuhanna, yahut John idi. Onun Grigor yahut 

Gregory ismini nasil ve nigin aldigi malum degildir. Bazilarina 

gore muellif bu ismi dogumundan 20 yil sonra piskopos sifa- 

tiyle takdis edildigi zaman almi§tir. Dikkate deger bir nokta 

onun Bet Kaddi§e’de, Musul’a yakin bir yerde ve Elpef dagi 

iizerinde bulunan Mar Mattai manastinnin igindeki kabri iize- 

rinde yazili Kar§uni (yani Siiryanca harflerle yazilmi§ Arapga) 

kitabede (5 numarah resme bakiniz) Yahya ve Gregori isim- 

lerini yan yana ve §u §ekilde gormemizdir: 

“Burasi Mar Gregori Yahya ve karde§i Mar Bar Saw- 

ma’nin kabridir. Ikisi de Elpef dagi iizerindeki ibraninin go- 

cuklaridir * l.„ 

Fakat Bar Hebraeus’un bir adi daha vardir, Arapga 

oldugu apa§ikar olan Ab - ul - Farac’dir . Gerek onun, 

gerek diger Siiryani muharrirlerden her hangi birinin yazila- 

rinda onun bu ismi nigin aldigini yahut bu ismin ona nigin 

verildigini anlatan bir §ey gorulmemi§ ve bu ismin manasini izah 

eden kafi malumat verilmemi§tir. Bernstein, Chronici Syriaci 

Spesiminedt (Leipzig, 1823, sa. 3) der ki: „Ab - ul - Farac, 

Farac’in babasi demektir. Farac ise, darlik ve sikintidan kur- 

tulu§ manasindadir.,, 

Fakat davanin mahiyeti bakimindan bu noktai nazari 

kabule imkan yoktur ve Bar Flebraeus’un oglu bulunmadigi 

muhakkaktir 2. Babasi Flarun’un halis Yahudi ve dindarlarin- 

756 da bu §ehri yeniden kurdu. Nehir iizerindeki koprii, kuvvetli bir askeri 

kita tarafindan muhafaza ediliyordu. Koprii, biiyiik kaleden uq mil mesa* 

fede idi. Bar Hebraeus devrinde, §ehir, refah iijinde yuziiyordu. §e^r*n 

etrafindaki zengin topraklarda hububatm her tiirliisii, meyvalarin her <;e§idi 

yeti§mekte idi. §ehrin iklimi de, anla§i!digina gore zararsizdi. §ehir halki, 

Bizanslilarin, Araplarin ve en nihayet Mofrollarin akinlarindan son derece 

muztarip oldular. (G. L. Strange’in «Lands of Eastern Caliphate = §ark 

hilafetinin topraklari» adli eserine bakiniz). 

1 Badger tarafindan okunmu§tur (Nasturiler ve ayinleri, c- I, s. 97). 

2 Abellos ve Lamy’nin « Chronicon Ecclesiasticum » una bakiniz. 

c. 1, sa. VIII. 
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dan birgoklari gibi tabip oldugundan siiphe etmege yer yok 

gibidir. Belki de karisi bir Arap kadini idi veya aslan Arapti. 

Gregori’nin kendisine bir Arap adi veya aglebi ihtimal bir Arap 

kiinyesi vermesi vaziyetin bu merkezde oldugunu ihsas ediyor. 

Bu isme bir mana vermek biraz giiggedir. Fakat Farac-ferah- 

lik, darliktan kurtulu§un verdigi ferahhk-manasina gelir. Ab-ul- 

Farac da “ Ferahlik babasi „ manasinda olur. Halep'in ka- 

pilarindan birinin adi Bab-iil- Farac yani “ Ferah¬ 

lik kapisi „ dir. Qiinkii buradan §ehre bakildigi zaman goz 

guzel bahgeler, ferah verici ye§illikler ile kar§ila§ir. Muhakkak 

ki ba§ka higbir Siiryani muharrir hiristiyanlik ve miisliimanhk 

tarihi, gelenekleri ve ruhu hakkinda bu derece hayretle kar- 

§ilanmaga deger bilgi sahibi degildi. 

Pek kiigiik ya§tan ba§liyarak, Siiryanca, Arapga, belki de 

ibrani tahsiline koyuldu. ssemaniyz gore ( B. O, II, 

244 ) Yunancaya da gali§ti. Fakat N old eke bunun dogru 

olmadigina inaniyor ( Orientalische Skizzen, sa. 254.) Daha 

sonra biitiin gayretini felsefe ve ilahiyat tahsiline sarf etti ve 

babasiyle devrin diger taninmi§ tabiplerinden tip tahsil ettik- 

ten sonra hastalarin tedavisiyle me§gul oldu. 1243 te Mogol 

Hulagu ( yahut Hulabu’nun ) kumandasinda hareket eden Tcitcir- 

lar in Iran dan Filistine kadar biitiin Garbi Asyada yaptikla- 

rina, biitiin §ehirleri ahalisiyle birlikte imha ettiklerine dair do- 

la§an haberler M a l a t y a' ya eri§mi§, ahalinin biiyiik bir kis- 

mi korkarak ve bozguna ugriyarak Flalep'e. kagmi§lardi. 

Tabip Harun da buraya gitmege karar vermi§ ve yolculuk 

hazirligina ba§lami§sa da garip bir hadise onu ahkoymu§tu. 

Harun un hizmetgileri denkleri, hayvanlann sirtina yiiklii- 

yor ve bir katirin sirtina yerle§tirdikleri yiikleri iplerle simsiki 

bagliyorken, katir huylanarak sigrami§, e§yayi sirtindan atmi§, 

katircilari dagitmi§, yiikleri altiist etmi§ ve yola gikmaga im- 

kan vermemi§ti. Yiikler darmadaginik bir hale geldigi igin §eh- 

rin kapisinda duran bir siirii i§siz giicsiizler, kiigiik kafileyi 

soymak emeliyle ko§mu§lardi. 

Bunun iizerine Harun §ehre donmii§ ve Ba§piskopos 

D i o n y s i u s ’la gorii§mii§, musluman\ar da, hiristiyanlar da 

biiyiik kilisede birbiriyle mii§avere ederek bir hattihareket iize- 
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rinde karar vermi§ler, neticede her i§ yolunda gitmi§ ve Mo- 

gollar §ehre taarruz etmemi§lerdi h 

Fakat ertesi yil §aver Navin adinda bir Mogol gene- 

rali, Mcil city d yi istila ederek memleketi tahribetmi§ ve bii- 

tun mahsulleri imha etmi§ti. Mogol genareli yapacagini yapip 

§ehirden aynlacagi sirada hasta du§mii§ ve kendini tedavi et- 

mek i^in bir tabip aratmi§ti. Harun bir vasita ile davet olun- 

dugu igin Mogol generaline Khartabirt'e kadar refakat et- 

mi§, general burada iyile§mi§ ve tabip Harun ile birlikte 

Malatya ya donerek orada birkag giin kaldiktan sonra ai- 

lesini de yamna alan Harun ile birlikte Antakya’ya gitmi§ti1 2 3. 

Bar Hebraeus burada tahsiline devam ederek Yakubiler 

Patrigi Ignatius Saba, yahut Davud tarafindan ziyaret edilmi§ 

ve on yedi ya§larinda oldugu sirada rahip olarak diinyayi 

terk eden kimseler gibi ya^amaga ba§lami§tia. 

Bar Hebraeus, Antaky a dan Fenike’nin Trablusuna 

gitti ve Yakub Vagih oglu Salibha ile birlikte Yakub adli 

bir Nasturiden belagat ve tip tahsil etti4. Patrik ikinci Ignatius 

ikisini gagirtmi§ ve birineAkkay digerine Gubus (Gubbas) 

piskoposlugunu tevcih ve ikisini bu sifatla takdis etmek iste- 

mi§ti. Geldikleri zaman Ab-ul-Farac’i Yunan takvimi ile bin 

be§ yiiz elli yedi (M. 1246) senesinin on dort eylul giiniine 

miisadif Halaskar Hag bayrami giinii Gubos piskoposluguna 

tayin etmi§ti5 6. 

Ertesi yil Lakabhin li Ahron(' surusiinii (yahut ce- 

maatini) birakarak Kudus' te kendisine bir siginak bulmu§tu. 

Patrik Ikinci ignatius da Bar Hebraeus’u Gubos’tan naklede- 

rek buraya tayin etmi§ ve eskiden Gubos piskoposu olan 

Lazarus'un biraderzadesi Bar Savma'y\ Gubos pisko- 

1 Arap<ja metin i<jin ( B. O. II, sa. 244, 245 ) bakiniz. 

2 B. O. II, sa. 245. 

3 Codex vat. nr. CLXXIV. 

4 Salibha Akka’dan Halep’e naklolunmu§, burada Basil adini almi§, 

1252 de Madani oglu John tarafindan Ig-natius adi ile Mafriyan tayin 

edilmi§ ve 6 yil sonra vefat etmi§tir. 

5 B. O. II, sa. 245, 246. 

6 Malatya’nin 7 diyakoslugundan biri idi ve bu sirada harabe halin- 

de idi. 
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posluguna gondermi§ti (B. O. II, ea. 246; Chron. eccles; I, sa. 
685 ). 

Bar Hebraeus, Lakabhinde alti yedi sene kaldi. 
Patrigin olumii iizerine Yakubiler arasinda ayrilik ba§ goster- 
mi§ti. iglerinden bir firka patrigin yerine, Madani oglu John’un 
gegmesini istedigi halde diger bir firka, Dionysius (Ahron 
Ankur) un ba§a gegmesini istiyordu. Bar Hebraeus, Dion- 

y si us un tarafini tutmu§ ve bu namzedin patriklige gelmesi 
iizerine 1253 te Lakabhin den Halepe nakil olunmu§tu 
(B. O. II, sa. 246 Chron. eccles., I, sa 721). Fakat burada da, 
uzun bir miiddet huzur iginde ya§iyamadi; giinkii Haleb'e 
vardiktan kisa bir zaman sonra eski dostu ve Trablusta’ki 
ders ortagi Mafriyan Sa l i b h a, §arktan gelmi§, ki§i Ha l e b d e 

ge^irerek §ama gitmek i^in hazirlanmi§ ve oraya vardiktan 
sonra Dionysius tarafindan verildigi kadar altin vermeyi 
taahhiidederek hiikiimetten, Dionysius un azli ve Mar 
John Madani’nin patrik olarak ilam igin berat almi§ti. Sa l i b- 

ha daha sonra Halepe, donmii§ ve oradaki kiliseye yerle§- 
mi§ti. Gregor Bar Hebraeus bu sirada Ma l at y a' dan 
£ikarak Halept gelen ve orada yerle§en babasinin evinde 
ikamet ediyordu. Kisa bir zaman sonra patrigin yanina gide- 
rek manastirda kalmi§ti. 

Mafriyan ise John Bar Madani'nin Suriye'ye gelmesi 
ve vermeyi taahhiidettigi altinlari tediye etmesi igin haber 
gondermi§ ise de John gelemiyecegini, parayi da tediye ede- 
miyecegini bildirmi§ ve Mafriyamn te§ebbiisiinu §iikranla kar§i- 
lamami§ti. Altini aiacak olanlar Mafriyani siki§tirdiklari igin o 
da bir kere daha Bar Madam yt adam gondererek gelmesini 
ve altinlari vermesini dilemi§, bu §ekilde hareket etmedigi tak- 
dirde Dionysius a miizaheret edecegini ve onunla anla§aca- 
gini bildirmi§, bundan ba§ka bunlari Bar Madani ye anlat- 
mak ve cevap aimak igin bizzat yola £ikmi§ti. Mafriyan, Fir at 

civarindaki Balas §ehrine vardigi zaman Suriye'ye dogru 
yola £ikan Bar Madani ile kar§ila§mi§ ve oradan Halept 

d6nmu§tii. Bar Madani, Mitkai isminde kendi dostu olan 
bir habe§li tacirden borg aimak suretiyle altinlari temin etmi§ 
ve bu suretle taahhudunii yerine getirmi§ti. ( Chron. eccles., / 
siitun 722). 
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Bu sirada Emin ud din Miibarek adini ta§iyan bir Nas- 

tari, Tatarlar tarafindan elgi olarak gonderilmi§ti. Bu zat Su- 

riye ye giderken Bar Savma' nin manastirina ugriyarak 

Dionysius' la g6ru§mii§, o da Melik - e l- Na s i r a giderek 

meseleyi onunla tesviye iqin soz vermi§ti. Bar Madani bun- 

dan haber alarak, Tatarlarin kuvvetleriyle kar§ila§mamak i<pn 

Suriye de kalmak istememi§, Kilikye'yt gitmi§, buranin 

kirali Haitun tarafindan iyi kar§ilanmi§, kendisine bir koy de 

verilmi§ti. Bar Madani burada Sis civarinda kugiik bir ma- 

nastirda ikamet ediyordu. Diger taraftan elgi, Melik - e l- N a- 

sz r’in nezdine gitmekle beraber Bar Madani'nin beratini 

bozmaga imkan bulamami§ti. Bir yil sonra Gab rail oglu ta- 

bip Kir Mikael, Harr ana gelerek Dionysius'a bir 

name gondermi§ ve “dikkat et, Melik - e l - Na s i r’in nezdine 

elgi sifatiyle gidiyorum. Ruhani adamlarmizdan birini benimle 

birlikte gonderiniz de naminiza i§lerinize baksin,, demi§, Dion¬ 

ysius da vaziyeti anlayinca Halep'teki Gregory Bar 

Hebraeus'u gondermege karar vermi§ti. Bar Hebraeus'un 

idare ettigi cemaat merkezi elinden alinmi§ oldugu iqin bu sirada 

Dionysius' un manastirinda ikamet ediyordu. Bar Hebra¬ 

eus yola <;ikmi§, elgi tabip ile bulu§arak onunla birlikte 

§ama gitmi§ti. Kir Mikael, Dionysius namina yeni 

bir berat almaga muvaffak olarak onu Gregor Bar Heb- 

raeus'a vermi§, o da bu berati alarak Halep'e d6nmii§, 

kiliseye gidip yerle§mi§ ve diyakoslugunu idareye ba§lami§ti. 

Mafriyan Ignatius, Dionysius' a ait i§lerin tesviye 

olundugunu anladiktan sonra Halep'ten Trablus a gide¬ 

rek kendine dair bir beyanname ne§retmi§ ve bundan boyle 

§arkta ve Garpta da papazlik i§leriyle me§gul olmiyarak haya- 

tini hastalari tedavi ile kazanacagini bildirmi§ti. Fakat bu zat 

hastalari ziyaret igin evlere girdikge nefret ve hakaretle kar- 

§ilaniyordu. Allah da onu ugradigi §iddetli bir illetle bu fani 

hayattan gogiirttu. Mafriyan, dordiincii giin vefat etmi§ ve ra- 

hiplerle frenk ululari ve kendi cemaatimizin i§tirakiyle yapilan 

merasimden sonra Mar Ben ban kilisesine gomiiJmu§tu, 

( Chron. eccles,, 1. siitun 726 ; II, siitun 427 ). 

Bar Hebraeus, 1258 de Halep diyakosluguna iade 
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olunmu§ ve 1264 te §ark Mafriyan \ olarak segilmi§ti k Kendisi 

(Chron. eccles., siitun : 749, II, siitun 423 ) de hadiseyi §u §e- 

kilde tasvir ediyor : “ ( Ugiincii ) ignatius’un 1 2 yani Mafriyan 

Snlibh a ’mn oliimu sirasinda memleket kari§iklik iginde idi. 

Bagdat, harap olmu§tu. Daha sonra Halep' te but tin Su- 

riye de, Bet Na h r i n de tahribedilmi§ti. Bundan ba§ka 

Asur ve Nineva Araplari da hiristlyanlara kar§i ayaklana- 

rak onlari mahvetmi§ler, kisa bir zaman sonra Tatar lar ge- 

lip Araplari 6ldurmii§ler, bu yiizden biitiin memleketleri umumi 

harabi kaplami§ti. §arkin metruk kilisesi alti yil kadar bir dul 

gibi ya§adi. Bundan ba§ka Mafriyan Salibha’nin oliimunden ug 

yil evel kilise umumi bir babadan mahrum edilmi§ti. Bunun 

iizerine miittaki piskoposlarin Sinod’u Kilikya’da toplanarak 

Gavikhat arhimandriti Mar Ignatius'u yahut Raban • 
/^o’yu patriklige segmi§ler, sonra da Mafriyan’i da segmek is- 

temi§lerdi. Patrigin takdisinden birkag giin sonra miittaki pis- 

koposlarla patrik, K i l i ky a' mn Sis §ehrinde toplanmi§ ve 

Gregori’yi, yani Ahron oglu Abul Farac’i gagirmi§lar, onu Yu- 

nanlilarin 1575 (M. 1264) senesinin 19 sonkanununa miisadif 

haftanin ilk giiniinde Tagrit ve §ark Mafriyan’i iian etmi§lerdi. 

Patrik Mar John's gore Bar Madani kendisini patrik ta- 

nimak istemekte ve §ark kiliselerinin adamlarina, onun ba§a 

gegmek hususundaki liyakatini anlatmakta ise de memlekette 

vaziyetin kari§ikligi yiiziinden onun takdisi tehir olunmu§tu.„ 

Chron. eccles., siitun 749 da §unlari okuyoruz : 

“ Patrigin takdisi ikmal olunduktan sonra patrigin kendisi 

ile uzun bir zaman umumi bir babadan mahrum kalan §ark 

piskoposlari bir Mafriyan’in tayinini ozlediklerini gosterdiler. 

Bunlar, Bar Mardani'nin daha onceden Halep’teki Mar 

Gregor i ’yi Mafriyan olarak segtigini ve bunu §arkta bulu- 

1 Mafriyan, Siiryanca bir kelimedir, semreli, verimli demektir. Yaku- 

biler, Mafriyani, patrikten sonra en biiyiik ruhani §ahsiyet sayarlar. Pat¬ 

rik, kandi piskoposlari iizerinde tam niifuz sahibi oldugu gibi Mafriyan da 

kendi idaresi altindaki piskoposlar iizerinde aym §ekilde niifuz sahibidir. 

Mafriyan, katoliklerin ba§piskoposuna muadildir. ( Anton Salhaninin. 

Muhtasar-iid-duvel’e yazdigu mukaddemeden ) . 0. R. D. 

2 1264 ten 1282 ye kadar i§ ba§inda kalmi§ti 
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nanlara haber verdigini, mektuplarimn birgogunda ondan bah- 

sederken “§arkin giizidesi,, dedigini, onlann da buna muvafakat 

ettiklerini, fakat onun tarafmdan gonderilen namenin, Mogol 

askerleri yiiziinden Asur’un kan§masi iizerine geciktigini an- 

latmi§lar, boylece Mar Gregori’nin segilmesini teyidetmi§ ve 

§arkin riyasetini ona vermi§lerdi. Bunun iizerine patrik pisko- 

poslarla birlikte Sis’e gelmi§ ve Kiral Haitum ile ogullarmin 

ve asilzadelerin, Ermeni piskopos ve alimlerinin ve buyuk bir 

kalabahgm, Allahin Anasi kilisesinde toplanmi§ olduklari sirada 

Gregor i' yi §arkin Mafiryani ilan etmi§lerdir. Aym gun Maf- 

riyanin kendisi, “ sen bana suret verdin ve elini iizerime koy- 

dun „ metnine istinadeden bir vaiz ile papazligin ifa ettigi 

rehberlik hakkinda soz soylemi§ ve Samakria’h Teodor da 

mevizayi Ermeniceye terciime etmi§ti. O gun 90k iinlu bir 
giindii. „ 

Bar Hebraeus’un mafiryanliga tayininden ba§liyarak son 

hastaligina kadar gegen hayati kendisi tarafmdan §u §ekilde 

anlatilmaktadir : (Chron. Eccles., siitun II, 432 b. B. O. II sa . 

248-63) 

Mafiryan Ignatius yani Salibha’nin olumu (Yunani 1576, 

Miladi 1265) sirasinda memleket karmakari§ik bir halde idi. 

Bagdat harap olmu§tu. Daha sonra Halep, biitiin Suriye 

ve Betnahrin de tahribedilmi§di. Asur ve Ninova Araplan 

buradaki hiristiyanlara kar§i ayaklanarak bunlari kiligtan ge- 

girmi§ler, fakat kisa bir zaman sonra Tatarlar gelmi§ler ve 

Araplari oldurmu§lerdi. Boylece ortahgi harabi istila etmi§ti. 

Metruk bir halde ya§iyan §ark kilisesi 6 yil kadar bir dul gi- 

bi kaldi. Mafiryan Salibha’nin oliimiinden evvel, kilise umumi 

bir babadan da mahrum olmu§tu. Bu yiizden mukaddes pisko- 

poslardan miite§ekkil Sinod, Kilikya’da toplanarak Gavikat 

manastiri reisi Mar Ignatius yani Rabban I§o’yu patrik ta- 

yin ettikleri zaman bir mafriyan da se^mi§lerdir. Sis §ehrinde 

patrigin ilanindan birkag giin sonra Gregorif yani Akron 

oglu Ab-ul- Farac gagirildi ve Yunanhlarin 1275 (M. 1264) 

senesi sonkanununun 16 nci pazar giinii Tagarit ve §ark 

Mafriyani ilan olundu. Bar Madani, Patrik Mar John’un 

kendisini mafriyan ilan etmesini istiyordu. Fakat ortahktaki 

kari§ikhk dolayisiyle onun tayini gegikmi§ti. Mafriyanm ta- 
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yin olundug-u giinde Kilikya kirali, ogullari, karde§leri, asilza- 

deleri, diger Ermeni piskoposlari, Allahin Anasi kilisesinde 

hazir bulunmu§lardi, Patrik ile Mafriyan ve sair piskoposlar 

hazirlanarak kirallar kiralina (yani Tatarlarin kirali Hu l a gu¬ 

ys) itaatlerini arz etmek iizere yola giktilar. Patrik igin bir, 

mafriyan igin de bir berat yazilmi§ti. Patrik Rumaya (Roma 

diyarina) dogru gittigi halde mafriyan Musul’a hareket etti ve 

bura halki ile biitiin hiristiyanlar onu kar§ilamaga £iktilar. Ila- 

hiler ve mezmurlar okuyarak onu igeri aldilar. Kendisi bura- 

dan manastira giderek manastirin iginde bulunanlarla memle- 

ket halki tarafindan sevgi ile kar§ilanmi§ti. O da 1265 senesi 

(yunani 1576) mesih orucunun 4 uncii giiniinde Bed Nudahra 

piskoposu Bar Sammanah unvani ile maruf rahip Benham’i, 

Bet Daniel kilisesine tayin etmi§ti. 

Mafriyan daha sonra Bagdat’a gitti ve kilise riiesasi ile 

sair muteber kimseler onu kar§ilamaga ^lktilar. Nasturiler reisi 

Mar Mahiha biraderzadesi ile hem§irezadesini vesair Bagdat 

yerlilerini onu kar§ilamak ve agirlamak iizere gonderdi. Mafri¬ 

yan, Nasturiler reisinin hiicresinden gikarak Muhul kapisinda 

bulunan kiliseye gitmek istedigi zaman mumaileyh reis, mafri- 

yani kar§iliyanlari onun maiyetine vermi§ ve bunlar yanlarinda 

getirdikleri beyaz ipekli ortiiyii onun ba§ina koyarak gekilmi§- 

lerdi. Mafriyan da Nasturilerin reisine birgok kiymetli hediyeler 

gondermi§ ve biitiin halk mafriyani gorerek sevinmi§lerdi. Nas- 

turilerden miite§ekkil kalabalik, kiliselerde toplaniyor ve takdis 

merasimi igin muron yagi hazirliyorlardi. Bu sirada bir kera- 

met de vuku buldu. Qiinkii takdisin hitam bulmasi iizerine yag 

4 parmak kadar eksildigi halde birdenbire kabarmi§ ve kiigiik 

bir §i§eye aktarilmadigi takdirde ta§acagini gostermi§ti. 

Bu sirada Nasturilerden birkag adam, Yakubilerin, mafri¬ 

yani, Nasturiler reisi ilan etmek iizere olduklarini haber alarak 

vaziyeti reise bildirmi§ler, o da fesat gikarmak igin firsat go- 

zetlemi§, fakat Allahin inayeti sayesinde hi^bir kimseye zarar 

verememi§ti; bayrami takibeden haftanin altinci cuma giinii 

bagirsak agnlarina tutularak 18 nisan 1576 (M. 1265) cumar- 

tesi giinii olmii§ ve yaptirdigi yeni kiliseye g6miilmii§tii. 

Mafriyan biitiin yaz mevsimini Bagdat’ta gegirerek bir- 

90k papazlar ve piskaposlar tayin etti. Mar H an any a ma- 

Abu'l-Farag Tarihi, F: 2 
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nastirina mensup rahip i§o’yu Bagdat'a tayin ederek ona Ti¬ 

me t i adim vermi§ti. Bundan ba§ka Mar Mattai kilisesine 

mensup Den ha'ya, yani Bar Hamzah’a Joannes adim vererek 

Azerbaycan piskoposluguna tayin etmi§ti. Bu zat tayin olun- 

duktan sonra diyakosluguna gidecegi zaman Erbil koylerinden 

olan Bet Saitha’da vefat etmi§ ve orada yapilan yeni kiliseye 

g6miilmu§tu. 

Mafriyan, senenin daha sonraki aylarini Ninova’da gegir- 

mi§, 1577 senesinde (M. 1266) Mar Mattai manastinna men¬ 

sup bir rahibi Cezire piskoposluguna ve Savira manastinna 

mensup l§o’yu Azerbaycan piskoposluguna tayin etmi§ti. 

1577 (M. 1266) de Erbil metrepolidi Mar Denha, Katolikus 

tayin olunmu§tu. Qiinkii kidemli idi ve kirallar kirali kararga- 

hina gitmi§ti. Fakat Hulagu hareket etmi§ ve Katolicus mevkiini 

i§gal eden Mahiha da olmu§tii. Onun hikayesi kiralige Dakuz 

Hatun’a §u §ekilde anlatilmi§ti: kendisi bir miiddet evvel 

reislige (katolikusluga) namzet idi, fakat Mahiha rii§vet vere¬ 

rek ve aleyhinde iftiralar uydurarhk onu yenmi§ti. Kiralipe de 

bu sozlere inanmi§ ve ona bu mevki igin bir yarhg, yani bir 

berat vermi§ti. O da Erbil’e gelmi§, piskoposlan tophyarak 

Bagdat’a girmi§, sonte§rinde, kilise takdisinin ii^iincu paza- 

rinda Selucia’ya tayin olunmu§tu. 

1579 (M. 1268) de mafriyan akrabasini gormek iizere 

garba dogru hareket etti ve yolda Atkestia golu iizerindeki 

Argis §ehrinde, Mar Bar Sawma manastinna ait mesele dola- 

yisiyle tabip buyuk Simon aleyhinde te§ebbiiste bulunmak 

iizere seyahat eden patrik ile goru§tii. Mafriyan, buyuk Simon 

ile patrik arasindaki ihtilaf iizerinde patrik ile goru§mek iste- 

miyordu. Qiinkii mafriyan, barbar Hunlar kar§isinda ihtilaflara 

dii§megi yaki§iksiz ve haysiyet kirici buluyor, kendi ihtilaflari- 

ni kendi aralarinda hailetmeleri icabettigini soyliiyordu. Fakat 

patrik, mafriyanin da buyuk Simon’a miizaheret ettigini san- 

digindan bu nasihati severek ve istiyerek kabul etmemi§ ve 

mafriyanin kendisi ile gorii§mek istemedigini anlayinca yanin- 

da bulunan piskoposlann iigiinii onun yanina gondererek bun- 

lari mafriyanin kendisi ile goru§mesi \qm ikna etmege memur 

etmi§, mafriyan bunlarin sozlerine boyun egerek patrigin ya¬ 

nina gitmi§, onunla goru§mii§, sonra Kilikya’ya gegmi§ti. Patrik 
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ise, hanlar haninin yanina giderek i§lerini tesviye etmi§ ve 

manastira d6nmii§tii. 

Bu sirada mafriyan, Kilikya’da Sis §ehrinde karaciger yii- 

ziinden dizanteriye ugnyarak agir bir §ekilde hastalanmi§, 

oliimle adeta yiiz yiize gelmi§, fakat Allahin inayetiyle §ifa 

bulmu§tu. Patrik onun §ifa buldugunu haber ahnca kendisine 

hararetli bir mektup gondermi§ ve onun tekrar afiyete kavu§- 

masi yiiziinden Allaha §iikretmi§ti. Mafriyan da kafi derecede 

kuvvetlendikten sonra patrigi gormek iizere Bar Samma 

manastirina gitti. Aym zamanda biiyiik Simon da, patrigin 

elindeki vesikayi bozan bir Pukdana ile gelmi§ ve bu suretle 

mafriyanin evvelce soyledigi soz ger^ekle§mi§ti. 

Mafriyan buradan ayrilarak Tebriz'e, oradan da 

Meraga ’ya gitmi§ ve buradaki yeni manastirda ikamet etmi§, 

Euclid kitabini burada bitirmi§ ve senenin son aylarinda 

Ninova’ya hareket etmi§ti. 

1583 (M. 1272) senesinin ki§ mevsiminde Tebriz pisko- 

posu Basil vefat etti. Kendisi buradaki kiliselerini, bazi kiy- 

metli tacirlerin yardimiyle tamir ettirmi§ti. Mar Mattai 

manastirina mensup bazi rahipler mafiryana para sunarak 

kendilerini bu diyakosluga tayin etmesini istedikleri zaman 

mafriyan, bunlarin ilimce ehliyetsizliklerini ve genglerden fark- 

siz hallerini ve tavirlarmi nazari dikkate alarak birini de tayin 

etmemi§, Manastiri Sever us a vermi§, o da (oliimden sonra 

dirim) adini ta§iyan biiyuk bayramda oraya vararak iyi kar§i- 

lanmi§ ve Tebriz deki yeni kilisenin in§aatini tamamlamagi 

uzerine almi§ti. 

Yaz mevsiminde mafriyan ikinci defa Meraga’ya gitmi§, 

oradaki yeni kilisede bir hiicre ve bir ibadethane yaptirmi§ti. 

Mafiryan, orada bir sene kalmi§, Batlamyos'un Mi- 

gisti kitabini bitirdigi zaman Biiyuk Simon1 un karde§i 

tabip Biiyuk Yakub 1584 (M. 1273) oliimden sonra dirim 

biiyuk bayramindan sonra onun yanina gelerek Patrik ile ara- 

sinda bari§ temin etmek iizere birlikte Bar Sazvma manastirina 

gitmek iizere kendisine yalvarmi§, mafiryan da onu dinlemi§, 

onunla birlikte manastira girmi§, Biiyiiklerin karde§i Rahip 

Nimrud'u yanina alarak Kilikya’da bulunan patrigin yanina 

gitmi§, o da onu Malatya metropolidi tayin etmi§ ve ban§i 
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saglamlami§ti. Mafriyan Malatya'ya donerek oradan Nino- 
va'ya gegmi§ti. 

1585 (M. 1274) senesinde milletimizin Bagdat'ta, Halife 

sarayinin yakininda bulunan kilisesi, Kadilarin reisi Cemele 

oglu Safi-ed-devle Suleyman' in yardimiyle tamir 
edilmi§tir. 

1588 (M. 1277) senesinde Tebriz piskoposu Sever uz 

61mu§, miiminler onun olumiinden son derece miiteessir olmu§ 

ve onun yegeni Rahip Yusuf'u ittifak ile istemi§lerdi. Yusuf, 
Mar Mattai manastirina giderek kirk giinluk orug mevsi- 

minde tayin olunmu§, daha sonra Tebriz kilisesine gitmi§ ve 

Dionysius adini almi§ti. Aym senede oliimden sonra dirim bay- 

raminda mafriyan Bagdat’a giderek orucu orada tutmu§ ve 

Emin-ed-devle Ta o m a’nin oglu $e m s-ii d- d e v l e Mari'- 

yi ve onunla beraber birgok asilzadelerin ogullarini takdis etmi§, 

bundan ba§ka Muhul kapisindaki havari Mar Thomas’in kilise- 

sindeki Muron yagini takdis etmi§, Bagdaddaki Allahin Anasi 

admi ta§iyan diger bir kilisedeki rahipleri terfi ettirmi§ti. 

Mafriyan Bagdat’a gitmeden evvel Arhidikon Tomas' a 

ve Katolikus Mar Denha'ya gelecegini bildirmi§, o da maf- 

riyani bizzat kar§iliyarak hakkinda fevkalade izzet ve ikram 

gostermi§, o da Yakubilerden ve Nasturllerden miite§ekkil bii- 

yiik kalabaliga donerek onlara (onun milled mabarekdr) de- 

mi§ti. Mafriyan biitiin yaz orada kaldiktan sonra 1588 (M. 1277) 

yilinin son aylarinda Tagrit'e gitmi§ ve oradaki iinlii kilise- 

leri gezmi§ti. Tagrit’in her tarafindaki asilzadeler bundan mem- 

nun olmu§lardi. 

Qiinkii bilahare patrik olan ignatius’un devrinden beri 

gegen 60 sene zarfinda buraya bir mafriyan gelmemi§ti. Maf¬ 

riyan burada iki ay kadar kaldiktan sonra N i n o v a'ya. gide¬ 

rek iig piskopos’u takdis etmi§ti. 

Bunlarin birincisi olan Mihail, yani Mukhles'i Bet 

Raman a, ikincisi olan BasH'\> Mar Mattai manastirina 

ve Bet Tah§ur diyakosluguna, iigiincusu olan Den ha' yi yani 

John’u Muallak manastirina tayin etmi§ti. 

1590 (M. 1279) da biiyiik orug septinde, mafriyanm M e- 

raga'da bulundugu sirada gok kiymetli ve miikemmel bir 

adam olan Bet Nuhadhra piskoposu Athanasius, yani 
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Bar Summanahy Bar Talli’de vefat etmi§ ve Mar Mattai 

manastirina g6tiirulmu§tii. Aym senede Bar Kaligh diye tanin- 

mi§ olan ve Horasan’in Tus §ehri piskoposlugunu yapan Si- 

man, Katolikus Denha tarafindan Qin metropolitligine tayin 

olunmu§, Qine hareketinden evvel kendini Katolikustan daha 

biiyiik gormege ba§lami§, o da onu Azerbeycandaki A§na §eh- 

rine getirtmi§, onu biitiin riitbelerinden tecridetmi§ ve Lak- 

hah §ehrindeki Mar Ben ham manastirina kapami§ti. 

Simon baradan daglara kagtigi vakit bazi daghlar onu yaka- 

liyarak Katolikussa gitirmi§ler, o da onu kendi hiicresinde 

hapsetmi§, birkag giin sonra Simon ve kendisiyle beraber bu- 

lunan piskoposlarla rahipler 6lmii$lerdi. Bu hadisenin nasil vu- 

ku buldugu iizerinde tiirlii turlii miitalaalar ileri siiriilmektedir. 

1591 (M. 1280) de (Isamn salbi) septinin dordiincii giinii 

Kardu’daki Cezire piskoposu John oldii. Hastaligi gok 

uzun siirdiigu igin varini yogunu sarf etmi§, kolesini azadet- 

mi§, gotiiriilebilecek her §eyi manastira ve mafriyana gon- 

dermi§ ve olumii aninda bir habbesi kalmami§ti. 

1592 (M.1281) de Katolikus Mar Denha Bagdat’a giderken 

hastalanmi§, §eh;e vardiktan sonra birkag giin yatmi§, Biiyiik 

Orug arifesi olan haftanin ikinci giinii ak§aminda, yani bu se- 

nenin 24 §ubatinda vefat etmi§ti. Mar Denha'nm heniiz ya- 

§adigi sirada, biiyiik han Kublay’in emriyle Kudiis’te ibadet 

etmek iizere Qinden iki Uygur rahip gelmi§, fakat buralara 

vardiklari zaman daha ileriye gitmek igin yolda, vasita bulama 

mi§lardi h Iki uygur rahip bir miiddet igin Mar Denha'mn 

yaninda kalmi§, o da hasmi olan Bar K a l i g h'in Qine git- 

mesine mani olmak igin bu iki Uygur, yani Tiirk rahiplerin- 

den birini Qin metropolitligine tayin etmi§ ve ona Yahbh-Allaha 

adini vermi§ti. Bu iki Uygurun memleketlerine donmek iizere 

hazirlandiklan sirada Mar Denha vefat etti. Bunun iizerine bun- 

larin akrabasi olan Emir Asmut, Hanlar hanina, Yahbh-Al- 

laha’dan bahsederek “ Hiristiyanlar onu ba$larina katolikus ola- 
rak getirmek istiyorlar, Bagdat halki da irk ve lisan bakimin- 

ban mogollara yakinhgi dolayisiyle onu istemektedirler. Qunkii 

1 Kublay Hanin rahipleri ( Monks of Kublai Khan ) adli eserimde bu- 

rada bahis mevzuu olan rahiplerden Yahbh-Allaha hakkinda tam tafsilat 

verilmi§tir. Eser 1928 de Londra’da basilmi§tir. 
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onclan yardim goreceklerdir „ demi§ti. Bunun iizerine Y ahbh- 

A 11 a h a'y\ katolikus tayin eden §ahane bir berat sadir ol- 

mu§, o da 24 kadar piskopos topliyarak bunlarla beraber 

Seleucia ve Ctesiphon’a gitmi§ ve bunlar da onu katolikus 

makamina yiikseltmi§lerdi. Bu Mar Yahbh-Allaha siiryani akide 

ve siiryani edebiyata vukuf bakimindan zayif olmakla beraber 

fitratan iyi bir aaamdi ve igi Allah korkusiyle doluydu. Bize 

ve miiletimizin gocuklarma merhamet ve muhabbet gostermi§ti. 

1593 ( M. 1282 ) yilinin bahar mevsiminde mafriyan Tebriz'e 

giderek oradaki yeni kilisenin in^asim ikmal etmek istemi§ti. 

Ciinkii ibadethanede bir^ok eksiklikler vardi. Mafriyan yolda 

kiral Mangalun’un kizina ait kervana katilarak onun maiye- 

tinde bulunmak istemi§ ve bu sirada hanlar ham Abaka’mn 

oliim haberi gelmi§ti. Bunun iizerine mafriyan Tebriz yolunu 

birakarak, dogrudan dogruya, yeni hanin tahta oturacagi 

Ta k (mongol sarayina ) gitmek iizere yol almi§ti. Oraya var- 

digi zaman, merd Ahmet se$ilmi§ ve §ahane taht iizerine 

oturtulmu§, asilzadeler de mafriyam kendisine takdim etmi§ler, 

o da adete gore dualar etmi§ ve yeni ham tebrik etmi§, Ah- 

met’in emri iizerine, A zero ay can, Asur, Beat N a hr in 

kiliselerine fevkalade bir berat yazilmi§ti. Mafriyan buradan 

hareket ederek Tebriz kiliselerinde ikamet etmi§, buradaki 

ibadethanenin in^asim tamamlami§ ve kiliseyi yontulmu§ ta§- 

lardan yapilma bir kapi ile siislemi§ti. Mafriyan ibadethanenin 

iizerinde hacilar iqin hiicreler yaptirdiktan ba§ka oliiler iqinde 

bir mezarhk viicuda getirmi§ti. Mabedin altindaki sirdaptan 

( yer altindaki mahzen ) ba§ka bir yerde piskopos tahti igin 

yer bulunmadigindan, yazhk bir ev ile ki§hk bir ev yaptirmi§ 

ve her§eyi biitiin kudreti ile tamamlami§ti. Hakikatta her i§i 

idare eden ve yapan zat onun karde§i Bar Sazuma idi. 

1594 ( M. 1283 ) senesi ba§larmda patrik Bar Igna- 

t u s ’un oliimii iizerine yeni patrigin tayini hususunda gosteri- 

len aceleden dolayi oziir dilemek igin manastirdan elgiler gon- 

derilmi§, fakat mafriyan bu elgileri kabul etmemi§ti. Daha son- 

ralari bizzat tabip Simon mafriyana gelerek, karde§inin oglunu 

kabul etmesi igin birgok tath sozler soylemi§, fakat mafriyan 

bu sozlere kannuyarak “ eski zamandan beri mukaddes atalar 

$u kaideyi koymuplardir : majriyari, patriksiz; patrik de mafri- 
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yansiz yerlegemez. Bu adamlar kanuna ve atalar kaidesine te~ 

caviiz etmig olduklarina gore onlara igtirak edemem ve onlarla 

beraber kanuna kargi gelemem „ demi§, bu yiizden tabip kiril- 

mi§ ve kalkip gitmi§; mafriyan da hukiimdar kizinin kervani 

ile birlikte hareket ederek N i n ov a'ya gitmi§, yolda iken 

R a b b an Simon ’un oglu 7 a-ciid-devle bu mesele hak- 

kinda mafriyan ile goru§mu§, mafriyan bu adami yeti§tirdigi 

ve okuttugu, onu bir evlat gibi sevdigi igin, onu ve getirdigi 
hediyeleri kabul etmi§ti. 

Mafriyan, Philexenus'a bir muvafakat mektubu ya- 

zarak “ belki benim patriklik makamma yiikselmek istedigimi 

ve bu yiizden darildigimi samrsimz. Goniillerin iginden gegeni 

bilen Allah, bu yolda zerre kadar bir arzum olmadigini bilir. 

Bunun birgok sebepleri vardir. Bunlarin biri 40 seneden beri 

yiiksek papazlik riitbesinin bana emanet edilrni§ olmasidir. 20 

sene garpta ve 20 sene $arkta hizmet ederek bu yiikii ta$i- 

maktan yoruldum. Istirahatey siikunet ve huzura, hayatimin ses- 

sizlik iginde son bulmasina muhtacim. Diger bir sebep, bana 

ait olan $ark diyakoslugunda, Allahin inayeti ilef geni$ bir it- 
minan i$inde ya$amak ve hi^bir $eye muhtag olmamaktir. Se- 

leflerim gibi buradan kagip ba$ka bir yere mi gidecegim ? Gergi 

karigik bir devirde yagiyoruz. Fakat garkta kavugtugum huzur} 

bagka bir kimseye nasip olmamaktadir. Uguncii sebep gudur : 

oagkalari gibi patrikligi ozlesem bile garp diyakosluklari ha- 
rabi igindedir. O halde bende boyle bir arzu kalabilir mi ? 

Antakya’yi istedigim soylenecek olursa o da insam inletip 

aglatacak bir haldedir. Yoksa G u my a diyakoslugunu mu 

ozliyecegim ?. Fakat burada da ayakta duran bir tek adam 

kalmadi. H a l e p def M abb ugh da Calenicus yani ( Rok- 

ka ) da E dess a (yani Urfa ) da, Harran da hep harap : M a- 

latya etrafindaki 7 diyakosluk, yani Lakabhin, Arke, 

Kallisura, G u b b o s, S a m ha , Claudia, G a r g a r ’ - 

da mamur bir tek hane kalmadi. Bu sebeplerden dolayi gika- 

yetimin, takdir edilemiyecek ve takbih edilecek mahiyette olan 

hareketinizden ileri geldigi agikardir. Yaptigimzi, garklilarin da, 

garplilarin da muvafakatini almadan yaptiniz. Siz de bunu bi- 
liyorsunuz. Allah da bunu biliyor 

Bu sirada mafriyan Tebriz'de talebesi olan iki tabibe 

sihriyetle baglanmi§ ve Ab-ul- K air man\ Tebriz't Jon’u 
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Meraga’ya yerle§tirmi§ti. 1595 ( M. 1284 ) senesi orucunda Ni- 

nova’ya vardigi zaman rahip Job'u Bet Kudidha’nin ba§ina 

tayin etmi§ ve ona Joannes adini verdikten ba§ka, Bet Nu- 

hahra diyakoslugunu da ona vermi§ti. Bu zat mafriyanin §arka 

tayin ettigi piskoposlann on ikincisi idi. 

Bu yilda Mar John Bar Naggara' yi ihtiva eden Bet 

Akre harap oldu. E§kiya burada pusular kurarak rahipleri 

ve papazlari soymu§lar, mafriyan da Ninova’nin bir kalesi olan 

Bartalli’nin §imali garbi kisminda §ehit namina bir manastir 

in§asina ba§lami§ti. Bu da ruhani adamlan son derecede ho§- 

nudetmi§ti. 

1596 (M. 1285) da mafriyanin §ehit Mar John Bar Nagg- 

ara namina Bartalli kalesinde in§a ettigi iinlii manastirin in§a- 

ati tamamlanmi§ti. Inanan bir kadin olan kiralige D h e s b i n a 

Hatun, Istanbul’dan ve kiral olan babasmin nezdinden fevka- 

lada hunerli iki nakka§ getirip Tebriz §ehrindeki Rum kilise- 

sini tezyin ettirmek istedigi igin mafriyan bunlardan birini ge- 

tirmi§, o da Bar Naggare kilisesi igin resimler yapmaga ba§- 

lami§ti. Bu seneden once mafriyan birgok rahipleri eski kilise 

igin azizlere ait armaganlar getirmege memur etmi§, bunlar 

gitmi§ler, yeri kazmi§lar, fakat bir §ey bulamami§lardi. Mukad- 

des §ehit, riiyada birgok muminlere goriinerek “Mafriyanin 

kendisi gelmezse higbir §ey bulunmiyacak,, demi§, fakat maf¬ 

riyan bu sozleri soyliyen ahalinin sozlerine bir kiymet vermi- 

yerek kendisini hasta gosterip hiicresinin igine kapanmi§, yet- 

mi§ geceyi orada gegirmi§, dua etmi§, cuma gecesinden ba§li- 

yarak ertesi haftanin ilk giiniine yani sonte§rinin 22 nci gii- 

niine kadar bir kimse ile konu§mami§ti. O gece ibadetler ya- 

pildigi sirada yan uyku yari uyamkhk halinde bulunan mafri¬ 

yan, parlak bir gencin kendisine §u sozleri soyledigini i§itti: 

“eski tahtiri (yani mezbahm) altinda bir siirii armaganlar var„. 

Mafriyan bu sesi i§ittikten sonra bagirarak karde§ini ^agirmi§ 

“kendim gidip armaganlari aramak istiyorum,, demi§, bunun 

iizerine kendisine atlar hazirlanmi§ ve 2 mukaddes piskopos 

getirilmi§, hepsi de atlarina binerek eski kiliseye gitmi§, maf¬ 

riyan kazicilara, eskiden mezbahin bulundugu yeri kazmalanni 

soylemi§, bunlar yeri bir insan boyu kadar kazdiktan sonra 

bir taput bulmu^lardi. Tabutun iizerinde toprak yahut kul ile 
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dolu bir ganak bulunuyordu. Tabutun tam ortasinda mermer- 

den yapilma bir sandik vardi. Bu sandik zorla agihnca iginde 

giizel kokulu ilaglar ile muhafaza edilmi§ kemik par^alari bu- 

lunmu§, hepsi de fevkalade sevinmi§ler, Bartelli’ye haber salmi§- 

lar, oradan rahipler, papazlar kalkarak bunlari kar§ilami§lar, 

ve mermer sanduka ilahiler ve mezmurlar okunarak yeni kilise- 

nin kutsi harimine g6turiilmu§ ve buradaki §ehitlige konmu§tu. 

Bu kemiklerin ke§fi iizerine gegen haftanin ilk giiniinde mafri- 

yan, Bartelli rahiplerinden Gobrieli, ve Kardo §ehirlerinden Ce- 

zire piskoposu Mattai’yi takdis ederek ona Dionysius ismini 

vermi§ti. Bu adam mafriyan tarafmdan in§a olunan bu manasti- 

rin miman idi. Ve manastir mukaddes bir adam olan Bar Nag- 

gare’nin cesedi iizerinde diyakoslugun 5 yil kadar ba§siz kal- 

masindan sonra in§a olunmu§tu. 

1597 ( M. 1286 ) yih, mafriyanin altmi§ ya§ina var- 

digi yil idi. Kendisi olumden korkuyor ve oliimu bekliyordu. 

Mafriyan bu sirada diyordu ki: “bu yil iginde Kronos ve Zeus 

(hut) burcunda birle$tikleri zaman dogdum. 20 yil sonra aym 

iktiran mizan burcunda vuku buldugu zaman piskopos oldum. 
20 yil sonra aym iktiran cevza burcunda oldugu zaman mafri- 

yanligi deruhde ettim. 20 yil sonra aym iktiran hut burcunda 

vuku bulduguna gore bu diinyadan gogecegimi saniyorum,,. 

Mafiryan bundan ba§ka §u sozleri soylemekte idi : 

“Ey diinyalarin agi! 1537 (M. 1226) yilinda beni agina 

yakaladin. 1597 (M. 1286) da bu agin iginde bulunmiyacagimi 
saniyorum,,. 

BAR HEBRAEUS’UN OLUMU 

[ Bu noktadan ba§liyarak muharririn karde§i Bar Sawma 

muharririn oliimimu kayda gali§ir ve bu hadisenin ne zaman, 

nerede ve nasil vuku buldugunu gosterir ] . 

Bu yil i^inde hep bu kotii §eyi ( oliimu ) dii§undugu ve 

onu bu dii§iinceden vazgegirmege imkan goriilmedig-i sirada, 

mafriyan Ninova’da bulunuyordu. Suriye’den gelen e§kiya ve 

hirsizlar her yaz mevsiminde akinlar yaparak Musul halkini 

soyduklan, oldiirdiikleri ve ellerine gegenleri kole olarak kul- 

landiklari igin, karde§i vaziyetten endi§e etmi§ ve kendi ken- 
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dine “ belki bizimkiler de kazara bunlarin ellerine du§erler ve 

bu suretle mafriyanm oliime ait sozleri gergekle§ir „ demi§ ve 

bunun iizerine Bar Sawma mafriyani Azerbaycan §ehirlerinden 

Meraga ya gitmek igin israr ile te§vik etmege, hatta tazyik et¬ 

mege ba§lami§, Mafriyanm miitemadiyen dii§iinmekte oldugu 

oliimden bu §ekilde uzakla§masini istemi§, mafriyan da karde- 

§inin isranna dayanamiyarak en nihayet Meraga’ya gitmege 

karar vermi§ ve hareket etmi§ti. Mafriyanm burada ya§adigi 

sirada Araplar arasindaki en ileri kimseler kendisine miiracaat 

ederek, miitalaaya imkan bulup zevk almalari igin Siiryani ile 

yazdigi Kronografyayi Arapgaya gevirmesini rica ettiler. Mafri¬ 

yan buna razi olmu§ ve eserini asil ve son derece belig bir uslup 

ile Arapgaya ^evirmege ba§lami§ti. Mafriyan bir ay ile birkag 

giin gah§mi§, takriben eseri tamamlami§ ve eserden ancak 3 

forma kadan terciime edilmeden kalmi§ti. 

Fakat temmuz ayinm 28 inci cumartesi giinii, mafriyan 

hararetinin yiiksekligini hissetmi§ ve biitiin gece ate§ iginde 

yanmi§ti. Haftamn ilk giinii tabipler onun bir ilag i^erek ken- 

disini tedavi etmesini tavsiye etmi§ler, mafriyan buna razi ol- 

miyarak, “ Hag bana yaramiyacaky giinkii vaktim geldi „ 
demi§ti. Halbuki kendisi aslan gibi idi, bu sene her zaman- 

kinden daha kuvvetli ve sihhati her zamankinden iyi idi. 

Sozii uzatmamak igin §unu soyliyeyim ki mafriyan 3 giin igin- 

de o kadar zayifladi ki ertesi pazar giinii kalem ve kagit isti- 

yerek vasiyet yazmak ve hocresini talebesine birakmak istedi- 

gi zaman kalemi tutmaga ve bir §ey yazmaga imkan bulama- 

mi§ti. Mafriyan her saat sol elini sag eline vuruyor ve “kuv- 
vztim yiprandij tiikendiy sen beni yanlig yola sevk ettin kardegim 

ve bu hareketle beni 25 sene baglannda bulundugum piskopos- 

larin, rahiplerin, biiyiiklerin ve reislerin arasinda olmekten all- 
koydun kardegim. Beni oliimden kagirmak istedin, fakat bu ka- 

gigtan bir faide kazanamadim. Melin oly cesur oly blumiim san- 
ki yeni bir geymig gibi benim igin if rat derecesinde aglayip yas 

tutma. Olumiin yeni bir hddise olmadigi katiyetle muhakkaktir 

O grin mafriyan bu ve buna benzer nasihatlerde bulun- 

makla beraber ne§eli idi ve giiliiyordu. Sonra tabip ve reis 

Said’i gagirarak ona “soyliyeceklerimi yaz„ demi§ ve sozlerine 

§u §ekilde ba§lami§ti : 
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“insanin gunleri, ot gibidir. Insan da tarladaki gigek gibi 

biter.„ Sonra akidesini, kendisine yara§an bir §ekilde ikrar 

etmi§, biri patrigin tahtina, digeri mafriyanin tahtina ve ken- 

di hiicresine ait iki emir vermi§ ve sonra tilmizlerine tavsiye- 

lerde bulunarak, “Sevgi iginde ya$aym. Birbirinizden ayrdmayin. 

Qiinkii siz sevgi iginde toplandik^a ben de aranizda bulunurum„ 

demi§ti. 

Bunun iizerine biitiin o zavalli adamlar list ba§larini yir- 

tarak, baglarina toprak koyarak geceden 3 saat geginceye ka- 

dar aglami§lardi. Mafriyan giilerek ve son derece ne§eli gorii- 

nerek miitemadiyen hikayeler soyliiyordu. Sonra birdenbire 

bir gerag gibi sondii. Qerag gibi, demek caiz degil, giinkii 

muhte§em ve parlak bir §ule gibi ve yeryiiziinde az ve zayif 

olan Yakubilerin muazzam (alev) siitunu gibi s6nmii§tu. Maf¬ 

riyan haftamn 3 uncii guniinde Yunanlilarin 1597 ( M. 1286 ) 

senesinin temmuz ayinin 30 uncu gunii Tanrisina kavu§mu§tu. 

Saygideger Katolikus Mar Yahbh-Allaha bu sirada Me- 

raga §ehrinde bulundugu igin bir kimsenin i§ igin gar§iya gik- 

mamasini, bir kimsenin diikkanini a^mamasini emretmi§, daha 

sonra ganlar galdirmi§ ve biitiin halk mafriyanin hiicresinde 

toplanmi§ti. Katolikus, yakindaki piskoposlan gonderdikten 

ba§ka biiyiik §amdanlarla birlikte burada bulunan Ermeni- 

lerle Rumlari gondermi^ti. Fakat bizim cemaatimizin ba§- 

papazlarindan ancak 4 ki§i hazir bulunabilmi§ti. 200 ki§i top- 

lanarak fecirden giiniin 9 uncu saatine kadar ibadet etmi§lerdi. 

O ne yaman giin ve ne insafsiz bir sabahti. O oyle bir gazap 

giinii ve oyle bir oliim gecesi idi ki, meleklere kavu§an azizin 

bu karde§ini ve birgok zavallilari istirap, aglama, goz ya§i ve 

inilti iginde birakmigti. Nasturilerle Rumlar ve Ermeniler iba- 

detlerini bitirip mafriyani layik oldu^u §ekilde gomiilmege ha- 

zirladiktan sonra cesedini kiigiik bir mezbahin iizerine koydu- 

lar, ve bu suretle Meraga’da bulunan herkesin burada ibadet 

edip hediyeler sunmasina imkan verdiler. Tek ba§ina duran ve 

muazzam bir filozof olan bu adamin gok kiymetli bir millet 

olan Yakubileri oksiiz gibi biraktigini gorerek kim aglamazdi? 

Yakubiler arasinda Allahinm hem yerlilere hem yabancilara 

ait olan her bilgiyi ihsan ettigi bu adam gibi yabancilarin her 

hangi sualine cevap verecek, meselenin kiliseye mi, harici ale- 
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me mi ait oldugunu, kolay mi, zor mu oldugunu tayin edebi- 

lecek tedbirli, terbiyeli yazilar, vecizeler yazacak bir kimse kal- 

mami§ti. Kendisi 20 ya§indan ba§liyarak son nefesini verinceye 

kadar bir dakika okumak ve yazmaktan fang olmadi. Birgok 

eserler telif etti. Ve bir dilden bir dile terciimeye kadir idi. 

(Bar Sawma, burada karde§inin yazdigi ve terciime ettigi 

31 kitaptan bahseder. Sozii kesmemek igin bunlari gelecek 

fasla birakiyoruz. ) 

Mafriyan butiin hayatmda kitaplarla me§gul oldugu gibi 

biitiin hayati esnasinda kiliseler in§a etmekle, harap olan kili- 

seleri tamir etmekle me§gul oldu. Mafriyan Halep’te bir kilise 

yaninda buyuk bir han, yahut misafirhane in§asina ba§lami§ 

ve in§aati tamamlami§ti. Bu i§, bir siirii masraflara sebeboldu. 

Qiinkii araplik alemi bu sirada iyi ve miireffeh bir halde idi. 

Onun Meraga, Tebriz ve Bartelli’de yaptirdigi kiliseler herke- 

sin gozii oniindedir. Kendisi tek bir gun gegirdigi yerde bile 

mukaddes bir binayi tamir ettirir, masraftan kaginmaz ve £ek- 

tigi zarara ehemmiyet vermezdi. Bu sozleri onu medhetmek 

i?in soylemiyorum, giinkii onu medhe ozenmem bir itiraza ug- 

rami§ olmak yiiziindan bunlari yazdigim hissini verebilir. Fa- 

kat bir geragi bir guval iginde gizlemek de haksizliktir. Onu 

medhetmeyi, ya§ayi§ini, zekasini, kaleminin kudretini, tevazuunu 

bilen giizide §arklilara birakiyorum. Onlar onu medhe layik 

goriirlerse medhederler, yahut muahezeye layik goriirlerse 

muaheze ederler. Fakat ben herkesten fazla onun ya§ayi§indaki 

mukemmelligi ve onun harikulade meziyetlerini daha yakindan 

gordiigiimden, bunlardan bahsettigim igin beni bir kimse mua¬ 

heze etmez. 40 yil iginde onun avucunun igine, bir darik (altin 

para) yahut bir zuze (bakir para) aldigini gormedim. Miiminler 

ona hediye olmak iizere kese kese para getirdikleri zaman 

bunlari eline vermek igin toplanirlar, fakat onun bunlara do- 

kunmadigim gorerek keseleri birakip giderlerdi. Para, oldugu 

yerde kalir ve mafriyan da huzuruna gelen tilmizlerden birine 

“$unlciri onumden kaldir„ derdi. Bazi adamlar ellerini optukleri 

zaman oturdugu yerin ortiisu yahut halinin altina para kese- 

lerini birakmak itiyadinda idiler. Bir yerden bir yere gidildigi 

zaman ortiiler kaldinlinca bir siirii para keseleri bulunmasi yii- 

ziinden bu vaziyet anla§ilirdi. Hiicrenin iginde para toplandi- 
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gim haber aldigi zaman mafriyan bunlann hemen sarfini ica- 

bettiren bir vesile bulurdu. lyiligi, tevazuu, rikkati ile sohbetinin 

tathhgina ve biiyuk kalbliligine gelince bunlari tarif etmek 

yahut yazmak kudretimin ustundedir. Qiinkii tahsilim 90k 

zayiftir ve soz kudretine malik degilim. Onun igin bana sus- 

mak gerekle§ir. Qiinkii sik sik g6rii§tugu asil kimselerin, kar- 

de§lerin, giizide alimlerin, kendi kudretlerine gore onun yuk- 

sek kiymetini anlatacaklarina eminim. Bana gelince bu kadari 

yeti§ir. 

BAR HERAEUS’UN ESERLERl 

Bar Sawma, karde§i Bar Hebraeus igin yazdigi biyogra- 

fide ( otuz hire yakin eserlerini sayiyorum) diyerek §u listeyi 

verir1 : 

I. Teghrath Teghratha yahut, Mercatura Mercatuci- 

raramy fizik ve teolojiden bahseden bir eserdir. (10 numarada 

gosterilen) H e w at h Hekhmethci, yani Hikmetin Ziibdesi 

adh eserin muhtasaridir. Aym mevzularla daha kisaca me§gul 

olur. 

II. Keihabha Dhe Bh abb at ha, yahut Gdz bebek- 

leri kitabi. Bu eser mantik veya diyalektik fenninin muhtasaridir. 

III. Kethahba Dhe Sewade Sophia yahut Hik- 

met sozii kitabi. Diyalektik, fizik, metafizik yahut ilahiyat muh¬ 

tasaridir. 

IV. Kethabha Dhe-Sullaka Hawnanaya, yahut 

Akim yiikselmesi kitabi. Eser astronomi ve kozmografi hak- 

kinda bir risaledir ve muharririn astronomik takvimin- 

deki cetvellerle beraber kullanilacakti. Muharrir bu eserini 

1279 senesinde yazmi§ti. 

V. Kethabha Dhe - Menarath K u d h s h e, yahut 

Mabedin geragi. Bu eser kilisenin iizerine kurulmu§ oldugu on 

iki ba§ temelden bahseder ki §unlardir: 1. Marifet, 2. 

1 Bu eserler Baumstark tarafindan itina ile tasnif olunmu§tur. Bu 

muharrir eserleri tasnif ettikten ba§ka yazma niishalari ile matbu niisha- 

lari hakkinda gayet kiymetli malumat verir. 
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Kainatin mahiyeti, 3. Teoloji (ilahiyat), 4. incarnation ( hulul ), 

5. Ecsami semaviye marifeti, 6. Yeryiiziindeki kiliseciler, 7. 

Habi's ervah, 8. Nefsi natika, 9. Hiirriyet ve ihtiyar, kaza ve 

kader, 10. Basiibadelmevt, 11. Dunyanin sonu, hesap v. s. 

12. Cennet. 

VI. K e t a b h a D he -Zalg hi, yahut §ualar kitabi. Eser 

10 kisimdan miite§ekkildir ve 5 inci eser gibi ilahiyattan 

bahseder. 

VII. Kethabha Dhe-Semse, yabut I§iklar kitabi. Gramere 

dair yazdigi risalenin daha buyugiidur. 

VIII. Kethabha Dhe-Ghrammatiki, yahut Gramer 

kitabi. 

IX. Kethabha Dhe-Ithikon, yahut Ahlak kitabi, 

( Meraga’da 1279 da telif edilmi§tir. ) 4 kisimdir : 1. Akil tem- 

rinleri, Ibadet, Tetebbu v. s. Ve beden temrinleri, El i§i, Orug, 

Nafile Namazi vs. 2. Beden rejimi, 3. Ruhu tathir hakkinda, 

4. Ruhun ziynetleri hakkinda. 

X. H ezvath Hekhmetha yahut Hikmetin Ziibdesi 1 
adh muazzam eser. Aristo’nun biitun hikmetini ihtiva eder. 

Birinci cildi mantik, ikinci cildi fizik, ugiincii cildi metafizik- 

ten bahseder ve bunlar birinci kismi te§kii eder. Ahlak, Ikti 

sat ve Siyaset ikinci kismi te§kil eder. Bu listedeki 2 numa- 

rali eser bu biiyiik ansiklopedinin muhtasaridir. 

XL Kethabha Dhe - Remze Wa - Me Iran - W at ha, yani 

i$aretler ve istihra<;lar kitabi. Bu eser ibn Sina’nin El- 

Karat ve el-Tenbihat adh eserinin Siiryancaya terciimesidir. 

Eser, mantik, fizik ve metafizikten bahseder. ( Bakiniz : B. O. 

II, sa. 270 not 2.) 

XII. Kethabha Dhe-Huddeye yahut Ir^atlar ki- 

tobi. Bu eser, Yakubi dint sinifi iie diinyevi siniflari igin her 

mesele iizerinde en kati mercidir. 

XIII. Kethabha Dhe-Dhioskoridhis. Bu eser Di- 

oskorides’in tibbi maddeler iizerindeki muazzam eserinin Sur- 

yancaya terciimesidir. Eserde otlarla nebatlarin §ekilleri, has- 

siyetleri, kuvvetleri ve bunlardan nasil istifade edilecegi bahis 
mevzuudur. 

1 Bu esere « Hakimlerin Hikmet kitabi » denilir. 
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XIV. Ghafiki nin biiyiik eseri. Bu eser Gafiki’nin “El. 

edviyet-iil-Mufrede,, sinin ihtisar edilerek Siiryancaya terciime 

edilmi§idir. Eserin Arapgasi 3 biiyiik cilt te§kil eder. 

XV. Kethabha Dhe-Pushaka Dhe-Pusliake, bu 

eser Hipokrates in vecizelerinin Arapgaya terciimesidir. 

XVI. Keth a b ha> Dhe-Shuwcile Dhe-Hunain, bu 

eser Hiineyn b. ishak’in tip meselelgrinden bahsedeu eserinin 

Siiryancaya terciimesidir. 

XVII. Kethabha Dhe-Zig De-$harzuaye, yahut 

Heyet hesaplari cetvelleri. Miiptediler igin. 

XVIII. Kethabha Dhe-Zabdat A l Asrar, yahut 

Sirlarin ziibdesi. Ethir el-Dl'n Mufaddal b. Omer el-Ebheri 

(vefati 1262) nin yazdigi eserin Siiryancaya terciimesidir. (Wright’a 

bakiniz, Syr. Lit. s. 271). 

XIX. Kethabha Dhe-Makhtebhanuth Zabhne, 

yahut Kronoloji. Og kisimli cihan tarihidir. Birinci kisim Hil- 

katten itibaren Miladin 1286 senesine kadar diinyanin siyasi 

tarihini ihtiva eder. Ikinci kisim Harun’dan ba§hyarak kilisenin 

tarihi ile me§gul olur. Ugiincii kisim Siiryani kilisesinin St. 

Thomas’tan ba§liyarak §ark kisimlarindan bahseder. (Wright’e 

bakiniz. Syr. Lit. sa. 279). Bar Hebreaus, Suriye’den ge’en e§ki- 

yanin her sene §ehre yaptiklari akin sirasinda katl olunmalarin- 

dan korkan karde§inin israri ile 1286 da Ninova’dan Meraga’- 

ya gittigi zaman, miisliiman dostlarinin ricasi iizerine Kronolo- 

jinin birinci kismini Arapgaya terciimeye ba§lami§ti. Biitiin bir 

ay gali§mi§ ve oliimiinden evvel terciime edilmemi§ ancak 3 

yaprak kalmi§ti. Arapga terciimenin adi “El-Muhtasar fid- 

Diivel JjJI j dir. Ve Siiryanca ile yazilan bu eserde 

bahis mevzuu olmiyan miisliiman muharrirlere ve eserlerine 

i§aret eder. 

XX. Kethebha Dhe-Pushak Helme, yahut Ruya 

tabiri kitabi. Bar Hebraeus bu eseri genglik gaginda yazmi§ti. 

XXI. Kethabha Dhe-Thunnaye M e g h a h h e k- 

h an e, yani Guldiiriicii hikayeler kitabi. Bu eserin Arap^a 

terciimesinin adi Def el-hemm’dir. 

XXII. Kethabha Dhe-Yauna yahut Giivercin kitabi. Ruhani 

miir§itleri bulunmiyan tariki dunya ve zahitlerin halinden bah¬ 

seder. Eser 4 kisimdan miite§ekkildir: 1 — Bedeni terbiye 
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2 — Ruhi terbiye 3 — Kamil olanlarin istifade ettikleri ruhani 

huzur. 4 — Muharririn ruhani tecriibeleri, dint itikat ve amel- 

ler bakimindan kar§ila§tigi gligllikler. 

XXIII. Kethabha K a nun a Rabba Dhe Aba Ali, 

yahut Ali b. Sina'nm biiyiik Kanun kitabi. Bu eser bedene 

ait ilaglarla me§gul olur. Fakat Arapga aslin ancak 4 kismini 

ihtiva eder. Bar Hebraeus, eserin terciimesini tamamlamaga 

imkan bulmadan vefat etmi§tir. Assemam’nin listesinde bu 

eserden 24 iincii eser olarak bahsedilir ve 23 iincii eserden 

bahsedilmez. ( Bakiniz: B. O II, sa. 272.) Sebep igin de baki- 

niz: (Notlar I B. O. II sa, 269 siitun 1.) 

XXIV. Bu kitap, yani Kethabha Dhe Makhtebhan Utha 

Zabhne.yy 

XXV. Biitiin tabiplerin dii§iincelerini anlatan “Biiyiik ki- 

tap}y. Bu eser muharririn tibba dair yazdigi biiyiik kitap zan- 

nediliyor. Belki de ikmal olunamami§tir. 

XXVI. Kethabha Dhe-Bhelesusithay Kivilcim Kitabi. Bu 

eser Bar Hebraeus’un tamamlamadan biraktigi kliglik bir gra- 

mer kitabidir. 

XXVII. Ke t h a b h a Dhe-Pushaka Dhe-Shuzvale 

Dhe Hunainf yahut Hiineyn meselelerini tefsir eden kitap 

(maksat Hiineyn b. Ishak’in bahis mevzuu ettigi tibbi mesele- 

lerdir). Bar Sawma bu eserin Tiryak maddesine kadar yazil- 

digini anlattigi igin eserin tamamlanmadigi anla^ihyor1. 

XXVIII. Kethabha Dhe - M u shhath ay yahut §arkilar 

Kitabiy ( bakiniz: Assemani B. O. II. sa. 308, not 12.) Bu eser- 

de glizel birgok nazim pargalan vardir. 

XXIX. Kethabha Dhe -Ausar Razey yahut Sirlar 

Ambari Kitabi. Bu eser umumiyetle Horreum Mysterioum 

diye maruftur2. Bar Hebraeus bu eserde Ahdi Kadim ve Ahdi 

Ceditteki blitlin metinlerin dogru okunmasini temin etmegi 

istihdaf etmi§tir. Wright, (Syr. Litt. s. 247.) bu eser hakkinda: 

“Peshitta’ya istinaden Ibrani metinlerin muhtelif kiraatlerini, 

1 Tiryakin miirekkibati ve sureti istimali hakkinda malumat aimak 

i<jin Budge’un Syrien Anathomy adli eserinin ikinci cildinin 409 uncu sa- 

hifeslne bakiniz. 

2 Gotesberger babkiniz Bar Hebraens und seine Scholien zur heiligen 

Schrifts, Freiburg, 1900. 
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LXX i vesair Yunan tercumelerini, daha sonraki Siiryanca 

terciimeleri, hatta Ermenice ve Kiptice niishalari nazari dikkate 

alan ve Nasturiler ile Yakubiler arasindaki kiraat ihtilaflarim 

da miilahaza eden Eski ve Yeni Ahit kitaplarmin metinleri iize- 

rinde intikadi ve itikadf tefsirlerdir,, der. Itikadi kisim, abayi 

Yunaniyeden, tabii monofist mezhebine mensup daha onceki 

Siiryani ilahiyat^ilardan alinmi§tir. Baumstark’a gore (s. 314) 

eser Dionysius Bar §alibhi’nin ve daha uzaktan Mervli Isho- 

daadh’in yazilarina dayanmaktadir. Ausar Raze'nin birinci 

kismimn birinci cildi ahiren inti§ar etmi§tir h Kisimlarinin bir- 

gogu muhtelif zamanlarda alimler tarafindan ne§rolunmu§tu. 

Bunlarin listeleri igin Nestle’y bakiniz ( Brevis Linguae, Syr. 

Gramm., 1881, sa. 31-2). Baumstark Syr: Lit. sa 314 bakiniz. 

XXX. Kisa kisimlar halinde Hierotheus’un eseri1 2. 

Bar Hebraeus’un manzum eserleri, Yakubiler tarafindan 

begeniliyordu. Hala da begenilmektedir. Fakat kendisi kelime- 

nin hakiki manasi ile bir §air degildi. Kelimeleri vezne sokup 

dorder misrahk manzumeler viicuda getirmek hususunda buyuk 

bir hiiner sahibi idi. Bunun orneklerini C. Von Lengerke 

basmi§tir : 

Greg. B. aliorumque Caremina syrica aliquot adhuc inedita 

Konigsberg, 1836-8; A. Scababi, Greg. B. Carmina, Rome, 1877. 

Onun ilahi Hikmet hakkindaki §iiri Gabriel Sionita tarafindan 

ne§rolunmu§tur Vet. philosophi Syri de sapientia divina poema 

aenigmaticum, Paris, 1638. Bu §iir Yohanna Notayn Dara’uni 

tarafindan da basilmi§tir. Carmen de Div. Sap. Auct. Celeberr. 

viro Abulphargioy Rome, 1880. On iki heceli vezinle yazdigi 

Memra Zanghnaya ve yedi heceli vezinle yazip Nasturi ka- 

tolikos Mar Denha’ya gonderdigi mektup igin Baumstark’a 
a 

bakiniz.. Syr. Lit., sa. 319-20. Bar Hebraeus’un Amid’de naz- 

mettigi Anaphora ve Liturgy hakkinda, B. O. II, sa. 275e bakiniz. 

Bar Sawma’nin karde§inin eserleri hakkinda verdigi liste, 

Bar Hebraeus’un edebi faaliyet bakimindan 90k verimli oldu- 

gunu gosteriyor. Ilk baki§ta, onun, devrinde insan kafasinm 

1 Graham, Sprengling. 

2 Bodleian’daki yazmamn listesinde 25 ve 26 nci numaradaki eser- 

lerden bahsolunmuyor. 

Abul-Farac Tarihi F: 3 
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me§gul oldugu her mevzuu tetebbii ile kalmiyarak o mevzua 

dair yazi yazdigi sanilir. Fakat listeyi dikkatle gozden ge^ir- 

digimiz takdirde bahis mevzuu olan eserlerin tasnif edilebile- 

cegini ve bunlarm nispeten mahdut mevzular iizerinde toplana- 

cagini goriiriiz. Bu mevzular teoloji, felsefe, gramer, heyet, 

riyaziye, tip ve tarihtir. Muharrir, Giilduriicu Hikayeler kitabini 

kendini de, ba§kalanm da eglendirmek igin yazmi§tir. ilahiyata 

ait eserleri arasinda konacak olanlar §unlardir: Esrar Ambari 

kitabi, Hierotheus kitabi, §ualar kitabi, Mabet Qeragi, lr§atlar 

kitabi, Ahlak kitabi, Giivercin kitabi, Basiret kitabi, Edessali 

Yakubun eserine istinadeden Lithurgy ve isanm karde§i Ja- 

mes’in Anafora’sinm muhtasar §ekli. 

Felsefi eserleri arasinda §unlar vardir: Hikmetin Ziibdesi 

kitabi, yani Aristonun tarn felsefe sistemi, Hikmet Sozii kitabi, 

Goz Bebekleri kitabi, Tacirlerin Ticaret kitabi, l§arat ve Ten- 

bihat kitabi Sirlann Ziibdesi kitabi. 

Gramere ait kitaplan arasinda : I§iklar kitabi, Gramer ki¬ 

tabi, Kivilcim kitabi, bulunuyor. 

Astronomi ve riyaziyeye ait kitaplan arasinda: astrono- 

mi ve kozmografi hakkinda tarn bir eser olan Akim Yiiksel- 

mesi kitabi bulunmaktadir. Muharrir bunlardan ba§ka Oklid ile 

Batlamyus’un Megist’i hakkinda yazi yazmi§ ve astronomik bir 

almanak ( Zigle ) viicuda getirmi§tir. 

Tibba ait eserleri arasinda Dioskorides, Hippocrates ve 

Galen tarafindan yazilan Yunanca eserlerin terciimesi, Gafiki, 

ibni Sina ve daha ba§kalari tarafindan yazilan eserlerin tercii- 

meleri vardir. 

Bar Hebraeus’un buyuk bir tarih alimi oldugunu Krono- 

lojisi ispat ediyor. Bizce bu eseri, biitiin eserlerinden daha 

muhimdir. Eserin “diinyamn kronolojik ve politik tarihi,, diye 

tarif olunmasi gok yerinde bir miilahazadir. 



MAKHTEBHANUTH ZABHNE 

YAHUT 

BAR HEBRAEUS TARAFINDAN YAZILAN « DUNYANIN 

KRONOLOjiK VE POLiTiK TARiHI » 

Bar Hebraeus’un, hayat ve eserinden ba§lica hedef ve 

gayesi Siiryanilerin kendi tarihlerine, dillerine ve edebiyatla- 

rina kar§i alakalarini uyandirmak, garbi Asya’da mevkilerini 

canli bir kuvvet olarak devam ettirmelerine yardim etmek idi. 

Bu yiizden banlarin hem Yunan, hern Arap ilimlerinden bir 

kismina vukufun hayati ehemmiyeti haiz oldugunu ogrenmele- 

rine gah§mi§ ve onlara dilleri ve dinleri hakkinda ana metin 

sayilacak eserler vermege, Yunanhlarla Araplarin felsefe, tarih 

ve tibba ait en miihim eserlerini Siiryancaya gevirmege ug- 

ra§mi§ ve neticede Siiryanilerin eski bir hiristiyan mezhebine 

salik olmakla kalmiyarak miinevver bir millet olmak istiyor- 

larsa mu§riklerin kiiltiir ve irfaninin semerelerini kabul edip 

kendilerine mahsus bir §ekilde onu geli§tirmeleri iazim geldi- 

gini ispat etmi§ti. Onun igin Siiryanilere, diinya devletlerinden 

biiyiiklerinin tarihine dair itimada deger malumat vermek, ken¬ 

di hukumdarlarinm buyuk milletler arasinda oynadiklari rolu 

tarif etmek igin, kilisenin kronolojik tarihini yazdiktan sonra 

M a k lit e b h a nut h Zabhne adini verdigi bu eseri telif 

etti. Bu serlevhanin tarn manasi “ Kronografya „ dir. Fakat bu 

kelime, eserin §umuliinii ve mutenevvi mevzularinin mahiyetini 

ifadeye kafi degildir. Bar Habraeus buna benzer ilk kitabin 

muharriri olmadigini biliyordu. Qiinkii Kayserili Eusebius’un 

iskolastik Socrates’in, Zachariah Rhetor’un, Asyali John’un, Tall 

Mahreli Dionysius’un kronografiyalermi gayet iyi taniyor, fakat 

itimada deger tarihi olmiyan birtakim devirler bulundugunu 

hissediyor ve adi gegen tarihgilerin, Miladin daha ewelki 

asirlari bakimindan yaptlklanni, daha sonraki asirlar bakimin- 

dan yapmagi du§iiniiyordu. Onun tanidigi en yakin kronografya, 

Malatya papazlarindan olan ve Malatya’ya yakin bir yerdeki 

Bar Sawma manastin §efligini yapan Elias oglu Buy uk Mic- 
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hael 1 tarafindan yazilmi§ti. Michael 1126 da dogmu§, 1166 dan 

1199 sonte§rininin yedisine ve olumiine kadar Antakya’da 

Yakubi kilisesinin patrikligini yapmi§ti. Siiryancadan ba§ka 

Arapga, Ermenice, belki de Yunanca biliyordu. Bugiin §ark ve 

garbin ilim aleminde §ohret bulan Kronografyamn muharriri 

idi. Fakat Michael’in kronografyasi 1196 da son bulmu§, Bar 

Hebraeus da bu senedem ba§liyarak, garbi Asya’da vuku 

bulan heyecanli hadiseleri kaydetmek istemi§ti. Michael tara¬ 

findan yazilan kronografya ile Bar Hebraeus tarafindan yazilana 

a§ina olanlar, Bar Hebraeus’un, birgok vakalan selefinin 

eserinden iktibas etmekle beraber kronolojiye daha miihim 

tafsilata ait noktalarda ondan aynlmak hususunda tereddiid 

etmedigini bilirler. 

Bar Hebraeus tarafindan yazilan Kronografyamn birinci 

kismi diinya tarihinden, yani gayn mukaddes tarihten bahse- 

derek Adem’den ba§lar ve kendi zamaninda vuku bulan Mogol 

fiituhatina kadar eseri devam ettirir. Eseri ikinci kismi, ilk 

ba§kahin olari Harun’dan itibaren mukaddes tarih ile me§gul 

olur ve mukaddes tarihin sonundan itibaren Antakya kilisesi 

patriklerinin tarihlerini yazar. Nihayet Severus devrinden son- 

ra bu kilisenin Monifist kolunun patrikleriyle, Bar Hebraeus’un 

vefatina miisadif olan 1285 senesine kadar me§gul olur. Bun- 

lar ikinci kismin birinci babidirlar. ikinci bap SuryanI kilisesi¬ 

nin §ark kismini Resul St. Thomas’tan itibaren anlatir. Marut- 

ha’dan (Miladi 629) sonra eser Taghrith (Takrit) in monofist 

mafriyanlarimn tarihi olur. Fakat Nasturilerin katolik patrikle- 

rine de ehemmiyet verilir. Bu kisim, muharririn 1286 senesine 

tesadiif eden oliimu tarihine kadar devam ederse de muharri¬ 

rin karde§i Bar Sawma Tarihi 1288 senesine kadar uzatmi§, 

diger bir muharrir de onu 1496 ya kadar ilerletmi§tir. ikinci 

kismin ikinci babi, Assemani’nin muazzam eseri olan Bibliot¬ 

heca Orientalis’in ikinci cildinde uzun uzadiya bahis mevzuu 

edilmektedir. Bunun tarn Siiryanca metni de J. A. Abbeloos ve 

T. J. Lamy tarafindan 3 cilt halinde ne§rolunmu§tur. Birinci 

1 Chabot bu eseri dort cilt halinde basmi§tir, ba§ sahifesi §u meal- 

dedir : « Yakubilerin Bet Nahrin’nin Edessa ( Urfa ) §ehrindeki kilisele- 

rinde mahfuz olan eski yazmalara istinaden patrik buyiik Mihailin yazmi§ 

oldugu i§bu Vakayiname Paris’te Miladin 1891 senesinde basilmi§tir. » 
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kisim iki cilt \ ikinci kisim bir cilt 1 2 te§kil ve Latince terciime 

ile birlikte notlan da ihtiva ediyor. Eserin bu Siiryani metni 

tarn vaktirtde basilmi§ ve umumiyetle ilim adamlari tarafindan 

90k iyi kar§ilanmi§ti. Fakat Noldeke ile ba§kalari metnin basi- 

li§ini da, terciimeyi de §iddetle tenkid etmi§lerdi. Devrin en 

buyiik Siiryani alimi olan Profesor William Wright na§irlere 

90k buyuk yardimlarda bulunmu§, na§irler de bu yardimin bu- 

yiik kiymetini soz gotiirmez ibarelerle mukaddimede anlatmi§- 

lardi. Wright, Siiryani metinlerin miitehassis bir na§iri olarak 

me§hurdu. Onun bu eser hakkinda ileri siirdiigii miilahaza §u- 

dur : “salahiyetli bir el tarafindan tekrar tetkik edilirse, istifa- 

de temin edecek bir surette bir daha basilabilirNoldeke’nin 

son derece derin bilgili oldugu malumdur. Fakat higbir uzun 

Siiryanca eserin ne§rini deruhte etmemi§ ve bu i§in arz ettigi 

giigliikleri denememi§ti. 

BAR HEBRAEUS TARAFINDAN YAZILAN 

KRONOGRAFYANIN BIRiNCi KISMININ NE§Ri 

Hayrete deger bir nokta, Avrupa miiste§riklerinin Bar 

Hebraeus tarafindan yazilan Kronografyanin varhgini ve 

ehemmiyetini ilk evvel Edward Pococke’un ( 1604-10 eylul 

1691) Arapga terciimeden bir pargayi alip 1650 de Oxford’da 

“Specimen Historiae Arcibum da ne§retmesinden anlamalari- 

dir. Bu “ornek,, Oxford Universitesi matbaasinin arap harfle- 

riyle ne§retmi§ oldugu iki kitabin birini te§kil ediyordu. Bar 

Hebraeus bu eserinin Arapga terciimesine “El-Muhtasaru fi Ed- 

Duvel,, yani “Hanedanlarin Muhtasar Tarihi,, adini vermi§ ve 

bu terciimeyi gayri kutsi tarihi kendi dillerinde okumak isti- 

yen Arap asilzadeleri ile alimlerinin israr ile ricasi iizerine ha- 

yatmin son ayinda yapmi§ti. Pococke segtigi pargaya, Arapla- 

nn tarihi, lisani, edebiyati ve dini hakkinda da makaleler ilava 

etmi§ti; eseri ilim adamlari tarafindan o derece begenilmi§ti ki, 

1806 da Joseph White tarafindan tekrar ne§rolunmu§tu. Po- 

1 Gregorii Barhehraei Chronicon Ecelesiasticum e Codice M usei 

Britannici descriptum cilt I, II, Lovannii 1872, 

2 Cilt III, 1877 ( Paris ve Louvain ). 
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cocke 1663 te El-Muhtasaru fi Ed-Duvel’in tarn Arap^a metnini 

Latince terciimesi ile birlikte Historia Compendiosa Dynastia- 

rum nami altinda ne§retmi§, fakat bu eser dikkati pek de gek- 

memi§ti 

J. A. Assemani’nin harikulade bir eseri olan Bibliotheca 

Orientalism ikinci cildinde Kronografyanin notlar ilavesi ile ve 

Latince terciimeleri ile birlikte (Roma, 1721, sahife 244 f) ne§- 

retmesi, Bar Herbaeus’un §ahsini, hayatini ve eserini yeni bir 

i§ik tufani ile aydinlatti. Aym ciltte. Bar Sawma’nin, karde§i Bar 

Hebraeus igin yazdigi biyografinin metni ile Latince terciimesi 

ve Vatikan’in me§hur yazmasmdaki eserlerinin listesi de ne§ro- 

lunmu§tu. St. E ve J. S. Assemani’nin ne§rettikleri biiyiik yazma- 

lar katalogu da Bar Hebraeus hahkinda fazla malumati ihtiva 

etmekte idi (Bibliotheca Apostolicae nat. cadd. M. S. S. Catalo- 

gus in Tres Partes Distributus, Paris 1858-1859). Bu eserin 

ugiincii cildi de Kronografya’mn kilise tarihine ait son iki 

kisminin, hemen hemen kamilen Latince terciimesini ihtiva edi- 

yordu. Bu kisimlar kilise tarihinden bahsettigi igin, birinci kis- 

mm ihtiva ettigi mukaddes tarih, Assemani’yi diinya tarihinden 

daha fazla ilgilendiriyordu. Fakat diger ilim adamlan da eserin 

diger kismini merak etmekte idiler. 

Bu sirada Helmstadt Universitesinde §ark lisanlan profe- 

sorii P. J. Bruns, Oxford Via ikamet ediyor, Bodleian kiitupha- 

nesinde Bar Hebraeus’un eserlerini ihtiva eden (Hunt, 1 ve 52) 

yazmalari tetkika ba§lami§ bulunuyordu. Eserin Ehii Salip harb- 

lerinden bahseden kisimlan onu billiassa alakalandirmi§, o da 

bunun bir kismini 1780 de “De rebus aestis Richardi Anoliae 
O £> 

regis in Palestina,, adh eserinde ne§retmi§ti. Bu kii^iik eser o 

kadar iyi kar§ilanmi§tir ki, Bruns, Konografyanin biitiin birinci 

kisminm Siiryanca metnini ne§re karar vermi§ti. Bruns, Dr. G. G. 

Kirsch ’in miitercim olarak yardimini temine muvaffak olmu§ 

ve 9 yil sonra eser Leipzig’de 2 cilt halinde inti§ar etmi§ti. 

Birinci cilt Siiryani metni, ikincisi Latince terciimeyi ihtiva edi- 

yordu. Bruns’un, Oxford’da bulundugu sirada metnin bir sure- 

tini alarak eseri ona gore bastigi anla§iliyorsa da matbu niisha- 

nin Bodleian yazmasi ile kar§ila«tirilmi§ oldugunu gosterecek 

bir emare yoktur. Bruns’un giigliik gektigi bahisler, Oxford’da 

Arapga profesorii I;ord tarafindan tetkik ve tashih olunmu§, 
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fakat buna ragmen basi§ sirasinda metne bir siirii yanli§lar 

kari§mi§ti. Eser birgok alimler, bilhassa Bernstein tarafindan 

§iddetle tenkid edilmi§, Bernstein, Oxford ve Roma’ya giderek 

asil yazmalan kar§ila§tirmi§, ve Suryanca metnin ne§ri igin ilim 

adamina yara§an bir tarzda malzeme toplamaga ba§lami§ti. Bu 

zat senelerce gayret ederek Lorbach’in tashihlerinden, tadille- 

rinden ve tavsiyelerinden son derece istifade etmi§, fakat bii- 

tun bu kiymetli gali§malarin verimini ne§re imkan bulmadan 

vefat etmi§, yeni 'tab’in gun yuziinii goren kismi ise / Greg. 

Bar Hebraci Chronici Syriacie Codd. MSS passim emendati 

Atqut Illustrati Epecimen primumf Lipsiae (1822)/ nami altinda 

bir risale te§kil etmi§ti. Bruns tarafindan ne§rolunan eserin, 

kar§ila§tigi butiin §iddetli itirazlara layik olup olmadigi herke- 

sin igtihadina bagli kaiacaktir. Fakat bu eserin ne§rolundugu 

devri goz oniine getirirsek Suryanca metni ihtiva eden yiiz- 

lerce sahifeyi ortaya ^lkarmaga muvaffak olmayi hig olmazsa 

tipografi bakimindan bir zafer saymak icabeder. Metni istin- 

sah etmek, okumak, provalari tashih etmek hususundaki giig- 

liikler son derece biiyuktu. Bruns’un miinekkitlerinden biri de 

bu ge§it eserleri denememi§ ve bunun igin na§irin kar§ila«tigi 

giigliiklere ehemmiyet vermemi§ti. Hakikatta Bruns’un himmet 

ve gayreti, Siiryancaya olan vukufundan daha gok buyliktu. 

Kirsch hakkinda da aym §ey soylenebilir. ikisinin de Suryanca 

yazmalari okumak hususunda tecriibeleri yoktu. Latince tercii- 

meden de, Kronografyadaki kelimelerden birgogunun manasini 

bilmedikleri ve o kelimelere verdikleri manalarin tahmin eseri 

oldugu apagik anla§iliyor. Bunlarin miiracaat edebilecekleri 

biricik Suryanca lugat 1669 da iki cilt lizerinde Lexicon Heptag- 

lotten nami ile basilan ve Dr. Edmund Castle tarafindan yazi- 

lan eser, yahut bunun yalniz Suryanca kismini ihtiva etmek 

iizere 1788 de Gottingen’de, J. D. Michaelis tarafindan basilan 

eserdi. Garbi Asya’da dola$an Arap seyyahlari tarafindan ya- 

zilan eserlerin biri de heniiz ne§redilmemi§ oldugu igin bunla¬ 

rin cografya bakimindan kar§ila§acaklan gugliikleri bertaraf 

etmek igin bunlardan istifade etmelerine imkan yoktu. Payne 

Smith’in Thesaurus'\m\i ellerinin altinda bulunduran en belli 

ba§li seyyah cografyacilarin Arapga metinlerini ve Bar Hebraeus 

tarafindan yazilan Kronografyanin mesnedi olan Biiyiik Michail’in 
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Chabot tarafindan ne§rolunan metnini kiitiiphanelerinden eksik 

etmiyen §arkiyat alimleri, bu hakikatlan hatirlamalidirlar. 

Bruns ile Kirsch tarafindan ne§rolunan eser, Suryanilerin 

dili ve Michaelis’in Siiryanca Chrestomthy leri hakkinda alaka 

uyandirmi§, Kirsch ile Bernstein’nin eserleri XVIII inci asrin 

son bulmasindan once ne§redilmi§ti. Daha ba§kalari, yani (1858 

de ne§rolunan ve iki kere basilan) Roediger, ( 1888 de Belinde 

basilan) Nestle’nin eserleri 19 uncu asirda ne§rolundu. Chres- 

tomathy nin hemen her na§iri mecmuasinda, Bar Hebraeus’un 

Kronografyasindan iktibaslar bulunduruyor, Roediger’in iktibas 

ettigi pargalar 46 sahife dolduruyordu. Bunlar ile Kronografyanin 

daha ba§ka kisimlarini, Cambridge’de bulundugum ilk senede 

Prof. William Wright ile birlikte okumak bahtiyarligini ihraz et- 

mi§tim. Universiteyi terk etmeden once hemen hemen butun Kro- 

nografyayi okumu§ bulunuyordum. Profesor Wright, Bar Hebraeus 

tarafindan yazilan tarihi yazilarin son derece hayrani idi. 

Onun Siiryancaya hakimiyetini, iislubunun seyyaliyet ve bela- 

gatini yiiksek bir saygi ile kar§ihyordu. En buyuk arzusu, 

Kronografyanin yeniden ne§ri ve yeniden terciimesi idi. Onun 

israri iizerine Cambridge’in St. John koleji §efi Dr. Charles 

Taylor (1840-1908) bu i§i iizerine almi§ti. Prof. Wright ona bir 

yigin not vermi§, Dr. Taylor da yillarca ugra§arak terciimeyi 

ilerletmek istemi§ti. Fakat Prof. Wright 1889 da vefat etti, ve 

anla§ilan bu i§ de bu yiizden durakladi. Dr. Taylor’un terciime- 

lerinden hi^bir §ey ne§rolunmadi. 

BAR HEBRAEUSUN KRONOGRAFYA’SININ 

BEDJAN TARAFINDAN NE§ROLUNAN SURYANCA METNI 

Azerbeycan yerlilerinden Paul Bedjan 1890 da Makhteb- 

hanuth Zabfine'mn tarn Siiryanca metnini Pariste (Maisonneuve) 

599 sahife tutan bir tek cilt olarak ne§retti. Ba§ sahife esere 

uygun olmiyan bir gergeve igindedir ve metnin her sayfasi 

kirmizi miirekkeple basilmi§ kalin gizgiler igindedir. Fakat Siir- 

yanca metnin ne§ri i§i, en liyakatli ele kavu§mu§tu. Qiinkii 

Bedjan’in lisan bilgisi hem derin, hem alimanedir. Sonra ken- 

disi muasirlarmin her hangisinden fazla Siiryanca metinleri 

okumu§, istinsah etmi§ ve ne§retmi§ti. 
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Bernstein’in, Kronografyanin Vatikan yazmaiarini Oxford 

yazmalariyle kar§ila§tirdigi ve ne§redecegi metinde istifade 

edilmek iizere aradaki biitiin ayriliklan azami dikkatle not et- 

tigi malumdu. Fakat bu zat eserin ilk kismimn inti§arindan 

sonra oldiigii igin bu i§i ba§aramami§ti. Onun notlari Berlinin 

Royal kiitiiphanesine gegmi§, bu biiyiik kiitiiphanenin amirleri 

bu notlari Liege Universitesi miidiiriine gondermi§, o da bun- 

lan Bedjan’in emrine amade bulundurmu§tu. Bu notlar, gergi, 

Bruns ile Kirsch tarafindan ne§rolunan niishadaki birgok me- 

tin bozukluklarini bertaraf etmi§ti, fakat birgok mu§kulleri de 

halletmeden birakmi§ti. Birgok yerlerde durak i§aretleri yanli§ 

konmu§, birgok sahifelerde tertip sehivleri, yahut hatalari tashih 

edilmeden birakilmi§, notlarin birgogu da ( ba§kalarmi §iddetle 

tenkid eden) Bernstein’in eserinden iktibas edilmi§ti. 

Halbuki Bernstein’in notlarindan ve tashihlerinden birgo- 

gunun kiymeti yoktu. Qiinkii umumiyetle birtakim kelimelerin 

veya has isimlerin yanli§ §ekillerini tesbit etmi§ idi. Bedjan 

bunlari tamamiyle tashih ve ikmal etti ve sonra Bruns’un niis- 

hasindaki metinde bulunan, fakat yazmalarda bulunmiyan bu- 

tun kelimeleri kaldirdi. Onun igin Bedjan’in ne§rettigi niishayi 

Kronografyanin, Vatikan ile diger biiyiik kiitiiphanelerin yazma- 

larina mutabik hakiki bir niisha sayabiliriz. Bedjan ; Lorsbach, 

Arnold ve Mayer’in miilahazalarina layik olduklan ehemmiyeti 

vermi§, gerek bu zatlar tarafindan tavsiye edilen, gerek ken- 

disi tarafindan liizumlu goriilen tashihleri §iipheli mahiyette 

gordiikge parentez arasina koymu§ ve yanlarina (?) i§aretini 

ilave etmi§tir. Kronografyada bulunan sozler ve dii§iinceler bir 

Yakubinin yazilarinda bulunmasi beklenen ^eylerden oldugu igin, 

bir Keldani yahut Nasturi olan Bedjan, bilhassa garp aleminin 

Siiryanca miitehassislari igin hazirlanan bir niishaya bunlari 

koyup koymamak iizerinde tereddiitetmi§ti. Fakat Bar Hebra- 

eus’un metninden ho§a gitmiyen yerleri gikarmak, yahut onun 

yazisini asgari derecede bozmak veya ihtisar etmek miithi§ bir 

hata te§kil eder, ilahiyatgi olmiyan ilim adamlarimn nazannda 

eserin kiymetini dii§iiriirdii. Onun igin Bedjan bize asil metni, 

biitiin metni ve yalniz metni vermekle isabet etmi§tir 

Bedjan gok miihim bir noktada yeni bir yolda yiirumii§- 

tiir. Bar Hebraeus’un Kronografyasi, diger biitiin eserleri gibi, 
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Siiryani veya Yakub! adi verilen §ekilde yazilmi§ti. Bu §ekil, 

Bodleian’daki yazmalardan naklettigimiz 2 nci ve 3 iincii lev- 

halarda goriilmektedir. Metindeki yazi saitsizdir. Okuyucu- 

nun bunlara lazim olan saitleri vermesi beklenir. Nitekim sa- 

itsiz Ibrani de, Arapga da boyledir. Yahudiler metinlerinin 

goguna saitler ilave etmi§lerdir. 

Fakat Keldaniler yahut Nasturiler, Siiryanilerden ayri 

olan saitler kullanirlar. Bedjan bunlari kullanmi§tir. Bedjan, 

noktalar koyarak harflerin sertligini ve yumu§akhgini goster- 

mege dikkat etmi§, metnin okunmasini kolayla§tirmak igin her 

§eyi yapmi§tir. Onun hem Samiyat alimi, hem gok kiymetli bir 

musahhih olan ve Leipzig’deki Druglin miiessesesine mensup 

bulunan Dr. Chamizer - Lenior’un yardimini temine muvaffak 

olmasi giizel talih eseri idi. Eser tipografhk sanati bakimin- 

dan bir zaferdir. §imdiye kadar Nasturi harfleriyle bu derece 

itinali bir eser inti§ar etmemi§tir En biiyiik dikkatle yazilan 

Nasturi yazmalann gok azi onunla kiyas edilebilir. Bar Heb- 

raeus’un kendisi ve butiin Siiryani alimlere Pere Bedjan’a yalniz 

Kronografya iizerindeki mesaisi dolayisiyle degil, bundan ba§ka 

Yahp Allaha 1 tarihinin tab’i ve “Acta Sanctorum}f ciltleri do¬ 

layisiyle kendisine son derece borgludurlar. 

Bedjan tabettigi niishaya ili§ik bir notta Bar Hebraeus’un 

hayatmi §u §ekilde hulasa ediyor : „Mar Gragori Ab-ul-Farac, 

Miladin 1226 senesinde Cappodokya memleketinde olan ve bu- 

giin Malatya adi ile tanilan Melitene’de dogmu§tur. Irk baki- 

mindan Siiryani, din bakimmi Yakubi idi. Muharrirler, babasi 

Ahron’un Yahudi olmasi dolayisiyle ona Bar Ebharya (Yani : 

Ibraninin oglu) denildigini kaydediyorlar. 

“Kendisi ise donmii§ ve hiristiyan olmu§tur. 

“Vuku bulan ihtilaller ve harbler dolayisiyle anasi babasi, 

Antakyada ikamet etmi§ler, Abu’l-Farac da burada rahip ol- 

mu§tu. Daha sonra Gubbos piskoposluguna tayin olunmu§, bu- 

radan Lakaphim tahtina gegmi§, Lakaphim’den Beroea ve Ha- 

lep Diyakosluguna tayin olunmu§tu. 

“Miladin 1264 senesi sonkanunun 19 uncu giiniinde 

§ark Mafnyaligina, yani Bet Nahrim, Asur, Babil ve diger 

1 Budge’nin «Kubiay Han’in Rahipleri‘> adh eserine bakimz. 
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§ak memleketlerindeki Yakubi piskoposlann §efligine tayin 

olunmu§tu. 

“Mafriyanhk ettigi 22 sene zarfinda memleketi olan Azer- 

baycana miitaaddit defalar gelmi§, me§hur ve kiymetli eseri 

Makhtebhanuth Zabhne’yi Meragada telif etmi§ti. Burada Mi- 

ladin 1286 nci senesinde temmuzun 30 uncu giiniinde diin- 

yadan gogtii. Bu eserin tashihi ve tab’i igin gah§an bu aciz 

adam da Azerbaycanli bir Keldanidir. Yarabbi sen kusurlari- 

mi affet.,, 

BAR HEBRAEUS’UN §AHSlYETl 

“Bu devirde “12 nci asirda „ meziyetli birtakim yaban- 

cilar Monofistligi kabul ettiler. Bunlardan olan ve §ark kilise- 

sinin Reisi bulunan Abu’l-Farac bir yahudinin oglu idi ve ya- 

§ayi§inda da olumiinde de hakikaten yiiksek bir adamdi. Haya- 

tinda Suryanca ve Arapganin kivrak bir muharriri idi. $air, ta- 

de rakibi olan Nesturi patrigi ile bir yigin rum ve ermeniler 

cenazesine i§tirak etmi§, bunlar aradaki ihtilaflan unutarak bir 

hasmin mezari ba§inda birbirine kari§an ya§lar d6kmii§lerdi.) 

(Gibbon, Romanin inhitat ve sukutu, Smith tab’i cilt 6, sa. 55) 

Siiryani kilisesinin §ark kismini te§kil eden Yakubiler alti 

buguk asirdir Bar Hebraeus’un adini tebcil ediyor ve yazilarina 

en yiiksek saygiyi gosteriyorlar. Onlara gore, onun eserleri 

hikmetin ziibdesidir; kutsi, gayri kutsi biitiin bilginin te- 

melidir. Kiliselerinin biitiin yazicilan yeryiiziinde ilk konu- 

§ulan lisan olduguna ve men§e itibariyle semaviligine inandikla- 

ri Suryanca ile yazi yazan filozoflari ve hakimleri arasinda Bar 

Hebraeusa en biiyiik ve en iyi mevkii ayinr, yerli ve yabanci 

her ge§it bilgide onu en son merci sayarlar. A§agi yukari iig 

asirdan beri garp alimleri, Assemani tarafindan anlatildigi gibi, 

Yakubilerin en belli ba§h yazicisi (B. O. II, sa. 244) oldugu¬ 

na ittifak etmisler, onu gramerci, ilahiyatgi, tarihgi, filozof, 

bilgisi ansiklopedik olan bir alim, bir miitetebbi ve kivrak bir 

adam olarak medhetmi§lerdir. Fakat gerek §arktaki, gerek 

garptaki Siiryanca alimleri, ilim adami olan Bar Hebraeus’u bir 

tarafa birakarak, insan olan Bar Hebraeus’la alakalanmami§lar, 
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onun karakter ve mizacmi tarif etmemi§ler, giiniin siyasi me- 

seleleri iizerinde §ahsi dii§iincelerini, meziyetlerini ve kusurla- 

rini anlatmami§lardir. 

Halbuki onun §ahsi vasiflarini, meziyetlerini, sevdigi ve 

sevmedigi §eyleri ve sempatilerini, Kronografyanm ihtiva ettigi 

biiyiik, umumi malumat yiginindan anlamak mumkiindiir. 

Qiinkii eser yalniz “tavarih kitabi„ degildir. Anlattigi uzun 

devir iginde be§eri mukadderati viicuda getiren iyi kotu her 

hadisenin, her vakanin geni§ge izahidir. Okuyacaginiz fikralan 

da bu iddiayi desteklemek igin yaziyoruz. 

Bar Hebraeus’un eserleri, onun, lisan ogrenmek kudretini 

dikkate deger bir tarzda haiz oldugunu gosteriyor. Bu da Ib- 

ranilerin goze garpan vasiflari arasmda idi, hala da oyledir. 

ibrani, onun ana dili idi. Fakat Malatyada ya§adigi igin Arap- 

gayi da erkenden ogrenmi§ti. Onun Ibrani ve Arapgayi ko- 

nu§tugu, okudugu ve yazdigi §iiphe gotiirmez. Anasi, belki de 

arapti. Fakat oglunun Siiryancaya derin vukufu, bu lisani ko- 

laylik ve belagatle yazmasi, anasinin Siiryani bir hiristiyan ol- 

masi ihtimalini belirtiyor. Yahudi olan Harun’un oglunu, hiristi- 

yanliga geviren ve Ibrani yerine Siiryanca ile yazi yazmaga 

sevk eden amil, her halde gok kuvvetli idi.. Ve her halde gok 

geng oldugu sirada onun iizerinde tesir etmi§ti. Bar Hebraeus- 

un biitiin omriince Siiryanca ve Arapga eserler okumaga de- 

vam ettigi, eserlerinden iktibaslarda bulunarak isimlerini muh- 

telif eserlerinde gosterdigi muharrirlerden anla§iliyor. 

Arapgayi gok geni§ okur ve Araplarin tarihini, dinini, 

dilini ba§ka her Siiryani muharrirden daha iyi bilirdi. 

Assemani (B. O. II. sa. 311) Bar Hebraeus’un eserlerinden 

iktibaslarda bulundugu, Yunan, Siiryani ve Arap muharrirlerin 

listesini verir. Onun Yunancayi okuyabilip okuyamadigi, kolay 

kolay halledilemiyecek bir meseledir. Noldeke, onun Yunancayi 

okuyamadigini sdyliiyor. Bu giizide miiste§erika kar§i saygi 

gostermekle beraber bu hiikme inanmak <;ok gugtiir. Qiinkii 

Bar Hebraeus’un Lxv’den, bir vasitaya ba§vurmadan iktibas- 

lar yaptigi anla§ihyor. Sonra onun muhtelif Yunan muharrirlerine 

dogrudan dogruya i§aret etmesi de, bu lisana a§ina oldugunu 

ifade edebilir. Onun Siiryanca veya Arapga terciimeleri bulunan 

Yunan felsefe, tip, tarih vesair eserlerden rahat rahat istifade 
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ettigi §iiphe gotiirmez. Onun iktibas ettigi Yunan muharrirleri 

arasinda Hermes Trismegistus, Anianus, Africanus, Andronicus, 

Eusebius, Apollonius, Euclid ve Archimedis bulunuyor. 

Bar Hebraeus, Iran tarihinden bahsederken bu tarih vak- 

alarini da vasitasiz ogrendigini ifade eden sozler soyliiyor ve 

Kronografyanin mukaddemesinde “Azerbaycandaki Maraga §eh- 

ri kutiiphanesine giderek Siiryanilere, Araplara ve Iranlilara ait 

olup burada mahfuz olan ciltlerden bu kiigiik kitabimi anil- 

maga deger vakalarla yiikledim,, diyor. 

Arap muharrirleri Maraga’dan bahsederken onun Safi nehri 

iizrerinde 90k §irin bir §ehir oldugunu, Tebrizin cenubundan 

70 mil mesafede bulundugunu, §ehri ^ergeveliyen buyuk surla- 

nn dahilinde kale ve tahkimatin goze garptigini soyliiyorlar. 

§ehrin asil adi Karigat Al-Maraga idi, yani “gimenler §ehri „ 

idi, ve boylece §ehrin ye§illikler, baglar, bahgeler arasinda 

bulundugu anlatihyordu. Eski Mogollann devrinde Maraga, 

Azerbaycanm hiikumet merkezi olmu§ ve evvelce gormedigi bir 

ehemmiyeti kazanmi§ti. Mogollar, umumiyetle, ilim ve irfan 

hamisi idiler. Mangu Hanin karde§i Hulagu 1258 §ubatinda 

Bagdadi tahribettikten sonra heyet§inas Tus’lu Nasir-Ed-Din’e 

Maragada bir rasathane in§asini emretmi§ti. Bu rasathane, §eh- 

rin hemen di§inda idi ve me§hur il-hani astronomik levha- 

lar ve hesap cetvelleri burada muhafaza edilmi§ti. Bar Heb- 

raeus’un bahis mevzuu ettigi kiitiiphane, belki bu rasathaneye 

bagli idi, fakat onun §ehir iginde bulunmasi daha 90k muhte- 

meldir. Il Han Kazan, (hakimiyeti: 1295-1304) Tebrizde bir ra¬ 

sathane kurdugu i9in, Meragadaki rasathane harap olmu§tu. 

Bar Hebraeus ile Mogollar arasindaki dost9a miinasebetlere 

bakilirsa onun Fars9ayi, hem soyledigine, hem yazdigina inan- 

mamak bir hayli gii9le§ir. 

Kronografyada, Mogollann zuhurundan ve ilerlemelerinden 

bahseden fasilda Bar Hebraeus ancak dogrudan dogruya all- 

nan malumatin verecegi itimad ve emniyet dairesinde soz 

soylemektedir. Kendisi belki de bu malumati Mogollarla dii§e 

kalka elde etmi§ti. Fakat onun verdigi malumat o derece taf- 

silathdir ki kitaplardan ve vesikalardan ahnmi§ olmasi icabe- 

der. Onun i9in Bar Hebraeus belki Uygurca da biliyor, belki 

bu dili de konu§uyordu. Bar Hebraeus’un gen9ligi sirasinda, 
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babasi bir Mogol prensinin hekimligini yapmi§ ve onu hasta- 

liktan kurtarmi§ti. ihtimal ki bu guzide hasta, onunla Uygurca 

konu§uyordu. Bar Hebraeus’un da Mogollarla dostluk §artlari 

iginde ya§adigi ve onlara kar§i sempati hissettigi, tarihinin 

onlardan bahseden birgok yerlerinde bellidir. Cengiz Han ka- 

nunlannin bir vesikadan, kelime kelime, terciime edildigi anla- 

§iliyor. (Eserin metnine bakiniz). 

Muharririn Qince hakkindaki bilgisi de, her ne §ekilde 

edinilmi§ olursa, olsun dikkate deger bir derecededir. 

Yukarki fikralalardan, Bar Hebraeus’un lisan bakimmdan 

eserini yazmak igin gok iyi hazirlanmi§ oldugu goze garpiyor. 

Qiinkii ibrani, Siiryanca, Arapga ve Farsgayi iyi biliyordu. 

Sonra onun Yunancayi, Ermeniceyi bildigi ve Tiirkistan, 

Mogolistan ve garbi Qin lehgelerinden bazilarina a§ina oldugu 

anla§iliyor. Bar Hebraeus’un orijinal bir miitefekkir oldugu, gok 

gali§tigi, vakalari fikir istiklali dairesinde muhakeme ettigi §iip- 

he gotiirmez. Fakat onun ba§kalarina ait eserlerden buyuk bir 

hiinerle istifade ettigi ve en buyiik eserlerini kendinden evvel 

gelenlerin eserlerine istinaden yazdigi da goze garpiyor. Merv 

ahalisinden olan ve dokuzuncu asirda Ahdi Kaaim ile, Ahdi 

Cedid’e tefsirler yazan Ithidaah’in eserinden bir^ok malumat 

edinmi§ balunan Jakop Bar Saliphi (Vefati: 1171) nin Ahdi 

Kadim ile Ahdi Cedid’e yazdigi tefsirler bulunmasaydi o da 

Ausar Raze adh eserini yazamazdi. Bu eserde, Ahdi Kadimin 

Ibrani metinlerinin §ekilleriyle Yunanca metindeki degi§iklikler, 

Ermeni ve Kipti kiliselerinin Tevrat terciimeleri gosterilmekte 

ve muharririn bunian daha eski muharrirlerden istinsah ettigi- 

ne §uphe kalmamaktadir. Kronografyada da vaziyet bu mer- 

kezdedir. Muharrir bu eserinde hilkatten 1196 ya kadar diinya 

tarihini yazan Biiyuk Mihail’in eserinden en geni§ iktibaslarda 

bulunmakta, fakat onun hiikumlerini her yerde kabul etmiye- 

rek birkag defa biiyiik miiverrihin yanildigini gostermektedir. 

Eserlerinin sayisi ve birgoklarinin biiyuklugii Bar Hebraeus’un 

son derece gali§kan bir adam oldugunu, suratle yazi yazdigini 

gosteriyor ve onun El-Muhtasaru fi-Ed-Duvel adh eseri bu 

vakayi ispat ediyor. Kendisi bu eseri iig formasi miistesna 

olmak iizere Siiryanca Kronografyadan Arapgaya <^evirmi§, eseri 

terciime ederken Araplarin tarih ve dinine ait miitaaddit fa- 
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sillar ilave etmi§ ve biitiin bunlari 60 lik bir ihtiyar oldugu 

halde bir tek ay iginde ba§armi§ti. 

Arapgadan Siiryancaya yaptigi terciimeleri de biiyiik bir 

siiratle ba§armi§ti. Bununla beraber onun diger me§guliyetleri 

arasinda Hikmetin Ozii (Hewath Hekhemtha) yahut Hekimin 

Hikmeti (Hekhmath Heklmah) adli biiyiik felsefe ansiklopedisini 

yazmaga nasil vakit buldugunu ke§fetmek son derece mii§ku 1 - 

diir. Qiinkii bu eser Aristo’nun biitiin felsefesini ihtiva etmek- 

tedir. Her halde onun dini vazifeleri arasindan koparabildigi her 

saati yazi odasinda gegirdigine ve yorulmadan gali§tigina hiik- 

metmek icabeder. 

Yakubi kilisesinin ba§ina gegtikten sonra bu yiiksek 

makamin kendisinden istedigi giindelik mesai ile liizumu dere- 

cesinde me§gul olmiyarak Oklid ile Batlamyus’un Megiste’si 

iizerinde 1268 ile 1272 arasinda dersler verdigi anla§ihyor. 

Megiste’yi tetkik etmek dolayisi ile Meraga rasathanesindeki 

talebe tarafindan kullanilmak iizere birtakim astronomik cet- 

veller hazirlami§ ve daha sonra 1279 da (Sullaka Hawmanya ) 

adli bir heyet ve cografya eseri yazmi§ti. Onun heyet hak* 

kindaki malumati geni§ ve derin sayilamazdi. Kendisi cazip 

fakat az tanilan bir fenni halk tarafindan anla§ilacak bir hale 

getirmi§ olmakla temayiiz eder. Bu eser onun fenni vakalari 

kolayhkla kavramak, fenni ve mustalah mahiyetteki beyanati 

halk tarafindan anla§ilacak bir dile gevirmek iktidanni haiz 

oldugunun delilidir. 

Bar Hebraeus’un gok kuvvetli bir hafiza sahibi olmakla 

beraber okudugu her §eye dair son derece itina ile notlar tut- 

tugu muhakkakti. Qiinkii ancak kolayhkla miiracaat edilebilen 

bu notlar sayesinde bu eserler bu derece siiratle yazilabilirdi. 

Muharrir, anlatacagi vakalari, bir suyun damla damla aki§i 

gibi iradetmekte, her gurupa mensup vakalar yerli yerinde 

mevki almakta ve eserde nadiren tekerriirler vuku bulmaktadir. 

Kronografyanin §urasina burasina serpilen me§hur adamla- 

rin biyografileri muharririn karakterleri okumaktaki hiinerini 

gosteriyor ve onun siiratli bir baki§la hemcinslerinin hamakat- 

lerini ve hulyalarini, faziletlerini, kusurlarini, akillarini ve idrak- 

lerini takdir ettigini tavzih ediyor. Kendisi gergi arasira insan- 

lari takbih eder, fakat katiyen hiikiim vermez ve yalniz, insan- 
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larin tiksintilerini ve nefretlerini eglenerek veya merhametli bir 

siniklik duyarak kar§ilar. Kendisi, alenen izhar etmekten ge- 

kindigi gizli birtakim meziyetleri haiz oldugunu biliyordu. 

Mesela onun Arphaxad oglu Kainan tarafindan icat olundugunu 

soyledigi rniineccimlige vukufu bu gizli meziyetleri arasinda idi. 

Eserinin bir fikrasinda miineccim Cafer’in, talihini ke§fe davet 

olundugu kimsenin bir insau degil, bir kedi oldugunu anliya- 

madigindan dolayi giildiigii halde diger bir fikrasinda Theofila 

tarafindan anlatilan sozlerin aynen tahakkuk ettigini anlatirsa 

da Hicri senenin 6 nci ayinin 29 uncu giiniinde 6 gezici yil- 

dizin Libra’da toplanmasindan ve bu sirada Merih’in Gemini’de 

bulunmasindan dolayi miithi§ bir firtinanin kopacagini ve bir 

tufanin biitiin be§eriyeti imha edecegini soyliyen heyetgilere, 

boyle bir hadisenin vuku bulmamasi yiiziinden giiler. Yine 

onun anlatisina gore miineccimler §iddetli yagmurlarin yaga- 

cagini, nehirlerin feyezan ederek biitiin memleketi su kapliya- 

cagini soylemi§ler, fakat bu sene iginde bir tek damla yagmur 

yagmami§ti. 

Fakat biitiin bu sozlerine ragmen Bar Hebraeus’un mii- 

neccimlige bir dereceye kadar inandigi anla§iliyor. Muharririn 

karde§i Bar Sawma Yunanhlarin 1597 (M. 1286) senesinde 

Abu’l-Farac’in 60 ya§ina vardigi zaman olmekten endi§e ettigini, 

olmegi bekledigini soylemesi ve karde§inin §u sozlerini naklet- 

tigini anlatmasi, onun rniineccimlige ne kadar inandigmi gosteri- 

yor. Abu’l-Farac diyor ki: “Zeus, ve Chronos’un Aquarius’ta top- 

landiklari yilda dogdum. 20 yil sonra bunlar Libra’da toplan- 

dilar ve ben piskaposluga tayin olundum. 20 yil sonra bunlar 

Gemini’de toplandilar ve mafriyanlik makami bana tevcih olun- 

du. 20 yil sonra bunlar tekrar Aquarius’ta toplanmalari iizerine 

bu diinyadan gogecegimi saniyorum,,. Anla§ilan Abu’l-Farac’in 

gengliginde adamin biri onun dogdugu gunii nazari dikkate 

alarak zayigesini yapmi§ ve muharrir de bu miineccimin sozle¬ 

rini katiyen unutmami§tir. Bir §arkli, onun bunu bilmek ve 

aklindan gikarmamak yiiziinden kendisini oldiirmii§ oldugunu 

soyliyebilir. Bar Hebraeus mecusileri Iranlilar gibi ate§e tap- 

tiklari igin putperest saymakta idi. Fakat miineccimlik sayesin- 

de Isa’nin dogdugu anda parliyan yildizin manasim anliyan ve 
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isa’nin iginde dogdugu ahira giderek ona adaklar sunmug olan 

ve ona ibadet eden mecusileri takdir ediyor. 

Bar Sawma’nin daha yukariya naklettigimiz beyanati, Bar 

Hebraeus’un dint du§iinceleri bakimindan miisamahakar oldu- 

gunu, onun umumiyetle insafli bir insan ve diirust bir tarihgi 

sayildigim gosteriyor. Nasturilerle gok iyi gegindikten ba§ka 

aralarinda vuku bulan fasilasiz muharebelerden ve bu muha- 

rebelerde dokulen kanlardan dolayi derin bir teessiir duy- 

makla beraber Araplar ve Mogollarla da iyi geginmege im- 

kan bulmu§tu. Onun verdigi malumat iginde bir nokta §iiphe 

ile kar§ilanmaga deger. Bu da muhtelif muhariplerin ve muha- 

rebelerde olenlerin sayisina dair verdi^i tafsilattir. Bu tafsila- 

tin Frenkler yahut Araplar yahut Mogollar aleyhinde olmasi 

onu alakadar etmemekte, kendisi bunlan kaydetmegi bir vazife 

tanimakta ve miitalaa yuriitmeden bu §ekilde hareket etmek- 

tedir. Mogollarin korkung zuliimleri ve i§kenceleri kendisini 

herhalde tethi§ etmi§ olacakti. Fakat muharrir, bu yiizden te- 

dehhii§ ettigini gosterecek higbir iz if§a etmemektedir. Belki de 

Mogol prensleri ve bu prenslerin hatti hareketlerini tenkid et- 

mi§ olsa idi fena bir mukabele goriirdu. Onun insanlar ara- 

sinda haiz oldugu niifuz ve itibann mesnetleri her§eyden fazla 

Mogollarin biiyiik karargahi tarafindan taninmasi, belki de 

hukiimran olan prensten mafriyanhk vazifesini ifa igin bir 

(Pukdana) yani emirname, ruhsatname almi§ olmasidir. Bizzat 

Bar Hebraeus esas itibariyle emirname manasina gelen 

pukdana kelimesini kaydetmekte ve onun Mogolca mukabili 

olarak yarlig kelimesini kullanmamaktadir. Yarlig, hakan veya 

hanin biiyuk muhriinii ta§iyan, biitiin memurlann ve muh¬ 

telif efradin hamili tarafindan istenecek her yardimi 

gostermelerini gerekle§tiren bir mektuptu. Hanin yiiksek 

memurlarina yahut tevecciihunu derinden kazanan kimse- 

lere bir “ paizah „ ve bir yarlig veriliyordu. Paizah, 6 pus 

boyunda ve iki pus eninde altindan yapilma bir levha 

idi 1 ve Mogol hukiimdarlari tarafindan hana vekalet edebile- 

1 «Altin kumanda levhasi» run litoorafik bir tibkisi i<;in Marco 

Po/o’ya bakimz. Yule tabi C. 1, S. 342. 

Abu'l-Farac Tarihi, F: 4 
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cek hanedani erkanma verilmekte idi. Bazi paizahlar gumii§ten 1 

yapilma idi ve bir kilo agirhginda idi. A1 damgali yarlig, 

kirmizi bir pul veya miihur ta§iyan bir miizekkere veya ruh- 

satname idi. Bar Hebraeus’un mafnyanliga tayinini tasdik eden 

Mogol kirali ihtimal ki Hulagu Han’in en biiyuk oglu olup 

1265 ten 1281 yilina kadar hiikiimran olan Abaga = Abga idi. 

Aym hiikiimdar, Yahbh-Allaha’yi Nasturilerin patrikligine tayi¬ 

nini tasdik etmi§, ona altindan bir paizah vermi§ ve 1281 yih- 

nin sonte§rininde manastirlari ve kiliseleri korumak igin 30.000 

dinarlik bir vergi toplamak salahiyetini temin eden bir yarlig 

vermi§ti. Abga, Papa ile ve ingiltere kirali Edward I. ile mu- 

habere ediyor ve hiristiyanlarin kuvvetli bir hamisi olarak 

taniliyordu. Halefi Ahmed Takudar ( 1281-1284 ) gocuklugunda 

vaftiz edilmi§ olmakla beraber hukiimdarhga gegtigi zaman 

islamiyeti kabul etmi§ti. Bar Hebraeus’un olumii sirasindaki 

Mogol kirali, Argun idi. 1284 ten 1291 yilina kadar hukiim- 

darlik etmi§ti. Gerek Abga, gerek Argun ona altindan veya 

gumii§ten yapilma bir paizah yahut halktan vergi toplamak 

igin salahiyet vermi§ olmalari ihtimal dahilinde degildir. Qiinkii 

Bar Hebraeus her bakimdan 3 uncii Yahbh-Allaha’dan apayri 

bir adamdi. 

Bar Hebraeus’un muneccimlige bir dereceye kadar ehem- 

miyet verdigini gordiik. Hatta Kronografyanin bazi fikralari onun 

birtakim §artlar altinda fala bakmaga da aleyhtar olmadigini 

gosteriyor. Kendisi, Mervan’in intihabi sirasinda ok atmak su- 

reti ile fala bakildigini, Monomachus’un intihabinda kagit par- 

^alanna isimler yazilarak kura gekildigini, hiristiyanlarin kilise 

memurlarindan birini segmek hususunda ihtiyag hissettikge 

bu §ekilde kagit pargalan kuilandiklarini anlatir. §arkli- 

lar en eski zamanlardan beri miistakbel hadiseler hakkin- 

da ilahi iradenin diinya alemindeki insaniara if§a olun- 

duguna inamrlar ve yahudiier ile hiristiyanlar aym nok- 

tai nazara i§tirak ederler. Bar Hebraeus da genglik gag- 

larinda ruyalarin kiymet ve ehemmiyetine inaniyordu. 

1 Budge’in « Kubilay Hamn rahipleri » adli eseri. Be§inci levha gii- 

miisten bir Paiza’nin yiiziiznii ve arkasini gostermekte ve mo^ol dili ile 

yaziyi ihtiva etmekteeir. 
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Qiinkii onun karde§i tarafindan toplanan eserlerinin liste- 

sinde ruya tabiri ile alakadar olan bir eser de vardir. 

Bar Hebraeus’un ya§landiktan sonra da ruya hakkindaki te- 

lakkisinin degi§medigi, karde§inin beyanatindan anla§ilmakta- 

dir. Bu beyanata gore Bar Hebraeus, John Bar Naggare’ye 

ithaf olunacak bir kilisenin in§asi ile son derece alakadar ol- 

mu§, in§aat tamamlandiktan sonra mezbahin altinda azizlere 

ait birtakim metrukati gommek istiyerek birtakim adamlari 

eski kilisenin harabelerinde kazilar yapmaga memur etmi§ ve 

burada birtakim metrukatin bulunmasini ummu§tu. Fakat 

ara§tirmalar bo§a gittigi igin Bar Hebraeus’un cam sikilmi§ti. 

Bazi mumin kimseler, yeraltinda birtakim metrukat bulun- 

duguna dair ruyalar gormu§lerse de Bar Hebraeus bunlara 

fazla ehemmiyet vermemi§, fakat bir gece yari uyku yan uya- 

niklik halinde iken ruyada muhte§em bir geng adam gormii§ 

ve bu geng adam ona eski tahtin (yani mezbahin) altinda 

metrukat bulundugunu soylemi§ti. Bunun iizerine Bar Hebrae¬ 

us kalkarak yanina iki piskopos almi§, bunlarla birlikte ata 

binerek yanina kazicilar almi§ ve eski mezbahin durdugu yerin 

altinda hafriyat yaptirmi§ti. Bunlar 6 kademlik yer kazdiktan 

sonra bir cenaze tabutu ile iizerinde kiil dolu bir ganak ve 

diger bir tabutta da insan kemikleri bulmu§lar, bu bakaya de- 

rin bir seving ile kaldirilarak yeni kiliseye goturiilmu§ ve ora. 

daki §ehitlige konmu§tu. 

Bar Hebraeus’un yazdigi biitiin eserler iginde onun fikri 

vasiflarini en gok tebariiz ettireni, insani giildiiren hikayeler 

kitabidir. Bu kitap 720 hikaye ihtiva etmekte ve muhtelif boyda 

olan baplara ayrilmi§ bulunmaktadir Hikayeler, ibranilerin, 

Yunanlilarin, Araplarin, tranlilarin ve Hintlilerin yazilanndan 

toplanmi§ ve anla§ilan bu eser Bar Hebraeus tarafindan ya§- 

landigi sirada §imdiki §ekline konmu§tu. Hikayeler, bunlan top- 

liyan muellifin geni§ olgiide mizah kabiliyetini haiz zeki ve 

1 Bunlarin altmi§ sekizi Adler, Bernstien, ve Morales tarafindan 

ne§rolunmu§tur. Hindistan idaresinin 9 numarali yazmasindan istinsah 

olunan Siiayani metin ile §ahsima ait bir yazma hikayelerin ingilizce ter- 

ciimelerile birlikte 1897 de tarafimdan ne^rolunmu§tur. Bakiniz Bud^e : 

Mar Gregory John Bar Hebraeus'un topladigi giildiiriicu hikayeler. 

Lond ra* Sami metin ve terciime serisi (Luzac ve §virekasi). 
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fatin bir adam oldugunu, insanlarin karakterini okumakta ve 

hiikiimdarlardan ba§liyarak berberlere ve vergi tahsildarlarina 

kadar herkesin hava ve heveslerini, budalaliklarini, faziiet ve 

kusurlarini, her ge§it halini anlamakta iistat oldugunu goste- 

riyor. Onun biiyiik kitaplari takvasina, irfanina, tecriibesine 

§ahittir. Fakat hikayeler geni§ kafahhgini, §etaretini hatta 

biiyiik bir mafriyan tarafindan anlatilmaga layik sayilmiyacak 

iyi bir hikayeye kar§i dahi sevgi ta§idigini tebariiz ettirmekte- 

dir. Hikayelerinin gogu eglendirici ve ekseriyetle ne§e verici- 

dir, fakat biitiin §ark hikayeleri gibi umumiyetle hayata sa- 

diktir ve miiellif diinyanin en eski ve en giizel edebiyatindan 

veciz menkibeler, sozler, ata sozieri, vecizeler segerek ve bun- 

lara katarak gerek bu hayata, gerek oteki hayata ait en sag- 

lam ve en iyi ogiitleri bunlara a§ilamak hususunda hayranhga 

deger bir muvaffakiyet kazanmi§tir. Giildiiriicii Hikayeler gok 

geni§ bir zemin kaplamakta ve birgok miitenevvi mevzulari 

kucaklamaktadir. Mesela kadin hukuku fikrinin XIII. iincii 

asirda mafriyanin kafasinda yer ettigi yahut her hangi §ark 

memleketinde dii§iiniildiigii tahmin edilemez. Fakat 515 inci 

hikayede bir kadinin kom§usuna §u suali sordugunu goriiyoruz: 

“bir erkek, beraber yatmak iizere bir cariye satin alabiliyor. 

Bu cariyeye her istedigini yapabiliyor da bir kadin nigin aym 

§eyi serbestge ve agikga yapamiyor?,,. Kadinm bu sualine 

kom§usu §u ceva'oi veriyor : “giinkii kirallar, hakimler ve ka- 

nunlari yapan kimselerin hepsi de erkektir ve bunlar kendi 

davalannin avukathgini yaparak kadinlan tazyik etmi§lerdir„. 

Bar Hebraeus ahmaklara ve budalalara ait hikayelerinde 

hiristiyanlan da, mii§rikleri de, filozoflar ile meczuplan da ay- 

ni §ekilde igneler. Hiristiyan zahitlerine ait hikayeler son de- 

rece enteresandir. Bunlara ait 35 hikayeden 28 ini, Palladius’- 

un Firdevs adh kitabinin, Anan Isho tarafindan toplanan Siir- 

yanca terciimesinde buldum h Bar Hebraeus’un Anan isho’nun 

1 Firdevs kitabirun Siiryanca ile telifine ait hikaye Marga’li Thomas 

tarafindan anlatilir. Bakiniz. Budge : Valiler kitatabi. C. II. S. 189. 

(BoliimX V). 



BAR HEBRAEUS’UN HAYATI 53 

bir niishasim kullandigi anla§ihyor h Qimkii iki metin arasinda 

tevariit sayilmiyacak derecede benzerlik vardir. 

Hikayelerin 20 den fazlasi, garp milletleri tarafindan 

okunmak iizere, umumiyetle bahis mevzuu olmiyan ve kitap- 

larda anlatilmiyan meseleleri ileri siirer. Bunlarin birkagi er- 

kek ile kadin arasinda cinsi miinasebetlere aittir. Birkagi apa- 

gik ve miistehcendir. Benim bu eseri hazirlamak igin kullan- 

digim Hindistan idaresindeki yazmayi hazirliyan muharrir bii- 

tun bu hikayelerin okuyucu igin mufit olamiyacagini takdir 

ederek bazi hikayelerin yamba§indaki hami§e “Shewar,, 

yani “atla„ bazilarinin yaniba§ina da “Kri„ yani “oku„ kelimeleri- 

ni yazmi§tir. Bar Hebraeus da bazi hikayelerin umum tarafin¬ 

dan okunmasimn miinasip dii§miyecegini bildigi igin 727 nci 

hikayeden sonra yazdigi bir fikrada der ki : “bir araya getir- 

digim ve siraladigim bu hikayeler iginde belki de iffet ve ne- 

zahet icaplarinin di§ina gikmi§ olanina tesadiif edilir ve bun¬ 

larin canli ve intizamh manastirlar iginde nezih bir hayat ge- 

giren kimseler tarafindan naklolunmamasi ve bunlara gore 

hareket edilmemesi lazim geldigine zahip olursaniz, belki de 

bana kar§i kiifretmege ve beni muaheze etmege kalki§irsiniz. 

Fakat boyle yapmayiniz. Qiinkii hikmet evinde her§ey lazimdir. 

Tabii bir surette zekayi keskinle§tiren, idraki aydinlatan, gam ve 

gussa iginde ya§ayan akla istirahat ve ne§e veren highir §ey 

burada reddolunamaz. Bir biiyiik konak da boyledir ve buraya 

yalniz altindan ve giimu§ten yapilma kablar lazim degildir. 

Kegi derilerinden yapilma tulumlar da lazimdir. Fakat biz bir resul 

gibi konu§arak deriz ki: kafanizi temizlemek ve idrakinizi in- 

celetmek istiyorsaniz bu kitapta istihkara deger, yahut zihnT 

bir isrifade temin etmiyecek mahiyette olan higbir hikaye 

bulamazsiniz,, . 

1 Eserin adi (Recension) dur. Siiryani metni ile Ingilizce terciimesi, 

hususi surette da^itilmak iizere 1904 de Lady Maux tarafindan iki cilt 

iizere basilmi§tir. U<j yil sonra terciimenin sureti ile Apophthegmata iki 

clit iizere basilmi§tir. 



MAKLUB DAG1 UZERiNDEKi MAR MATTAi 

MANASTIRI 

§ark Mafriyani Bar Hebraus’un ebedi karargahi, Mar 

Mattai Manastinndaki kilisededir. Burasi on ug asirdan beri 

Yakubilerin en miihim dini merkezlerinden oldugu igin, bu ma- 

nastirin tarihine dair birkag not vermeyi yersiz bulmuyoruz. 

Mar Mattai’nin ilk yillari hakkindaki biitiin bilgimiz, onun 

bir hiristiyan oldugundan ve Amid’de (yani Diyarbakirda) ya- 

hut ona biti§ik sayilacak bir koyde ya§adigindan ibarettir. 

Kendisi miirtet Julian’in garbi Asyada harb ettigi sirada kilise 

hizmetine girmis ve diinyayi terk ederek bu Manastirda rahip 

sifatiyle ya§ami§ti. Julian’da, Diocltian gibi bir irade ile halka 

eskisi gibi, putpereslik devrinin ilahlanna tapmayi emretmi§ 

ve emrine itaat etmiyenleri dayakla ve ona benzer i§kencelerle 

tehdidetmi§ti. Bu yiizden birgok hiristiyanlar, dinierini biraka- 

rak Mesihi inkar etmi§Ier, kendilerini ve ailelerini yakalanmak- 

tan ve zindanlara atilmaktan, i§kence altinda olmekten koru- 

mak igin ilahlara adaklar sunmu§lardi. Fakat Amid’in etrafin- 

daki manastirlarda ve dini miiesseselerde ya§iyan rahiplerle 

zahitlerin gogu, hiikumdann iradesine kar§i geldikten ba§ka 

halkin da ona kar§i koymasma yardim etmi^ler ve Zukarin 

Manastinnda yaptiklan bir toplanti neticesinde bu karari ver- 

mi§lerdi. Bunlar, hakimlerin, irade icaplanni azami §iddetle tatbik 

ettiklerine bakarak Roma topraklanndan aynlmaktan ba§ka 

gare kalrnadigina hiikmetmi§ler, ve Ninova ile iranin Asure 

biti§ik olan yerlerine siginmayi kararla§tirmi§lardi. Chnkii 

hiristiyanlar burada tazyika ugramamakta idiler. Ninovaya hicret 

edenler arasinda Mattai adini ta§iyan bir zahit bulunuyordu ki 

buralarda §ohret sahibi idi ve bilhassa yaptigi kerametler, has- 

talari tedavi bakimindan kazandigi harikulade muvaffakiyetler 

yiiziinden birgok kimseler tarafmdan gok iyi tanihyordu. Mat¬ 

tai, Diclenin §ark kiyisi iizerindeki Ninovayi birakarak, Yaku- 

bilerden bir cemaatin yerle§mi§ bulundugu Maklub daginin 

yiiksek tepelerinden birine gitti ve burada ikamet etti. 

Cok gegmeden tababetteki hiineri etrafa yayildi; bunun neticesi 

/ 
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olarak uzak yakin her yerden gelen hiristiyan hastalari teda- 

vi ediyor, tedavi ettigi kimseler bu civarda hala goriile- 
» 

gelmekte oldugu veghile, kendisine hediye olmak iizere para 
veya birtakim e§ya brakiyor ve Mattai’nin rahip arkada§lari bu 

sayede geginiyorlardi. Bu siradaki Asur kirali, mecusi olan 

Sanherib idi ve kizi Sara, cuzama ugrami§ti. Sara, yillardan 

beri bu hastaliktan muztaripti ve yerli tabipler onun der- 
dine gare bulmaktan aciz kalmi§lardi. Qok gegmeden 

Mattai’nin tedavideki hiineri, bu hukumdann da kulagina iris- 

mis, hukiimdar onu bulmak igin ara§tirmalar yaptirmi§sa da 

nerde ya§adigini bulmaga imkan bulamami§ti. Fakat kiralin 

oglu Behnam 1 mukadderatin ir§adi sayesinde onu bulmaga mu- 

vaffak oldu. 

Bir giin prens Behnam ile arkada§lari Ninova civarindaki 

golde avlandiklari sirada biiyiik bir geyik ile kar§ila§mi§lar ve 

onu yakalamak igin pe§ine dii§mii§lerdi. Kovalama uzun sur- 

mii§, ortalik karardigi zaman avcilar Mar Mattai’nin ikamet 

etmekte oldugu dagin eteginde yorgun, bitkin bir halde kal- 

diklarini gormii§ler ve geceyi gegirmek iizere bir akarsuyun 
ba§inda gadir kurmaga karar vermi§lerdi. Prensin burada uyu- 

dugu sirada, riiyasina bir melek girerek Mar Mattai’yi ziyaret 

etmesini soylemi§, prensin riiyasim anlattigim i§iten ve bir 
hiristiyan olan adamlarindan biri, melegin soziinii dinlemesini 

soylemi§, o da birkag adamiyle birlikte dagi tirmanmaga ba§- 
lami§ ve sonunda azizin ikamet ettigi magaraya varmi§ti. Mattai’- 

onu dagin tepesine varmadan once gormii§, onu kar§ilamak 

igin gikmis ve prensi son derece hararetle kabul etmi§ti. Mattai 

nin sualine cevaplar veren prens kiral Sanherib’in oglu oldu- 
gunu ve bir geyigi avlamak igin buralara du§tiigunii anlatmi§, 

daha sonra soz, ruhani bahislere gegmis, anla§ilan Behnam bu 

sozleri dikkatle dinlemis ve o gece hiristiyan olmu§. Mattai, 

onu da kizkarde§ini de vaftiz etmi§ti. Prenses, ciizamdan kur- 
tuldugu igin kiral, Mattai ile arkada§larimn ikamet ettigi ma- 

nastiri in§a ettirmi§ti. Bunun neticesi olarak rahipler ve miinze- 

viler buraya akin etmi§ler, dag oyuklari ile magaralarda ya§a- 

maga ba§lami§lar, rahipler de kendileri igin hucreler viicuda 
getirmi§ler, yahut manastirin iginde ya§ami§lardi. 

1 Behnam ( iyi adh aziz ) manasindadir. 

ars<j «Bih nam » in tipkisi saymaktadir. 

Felix Jones bu kelimeyi Fa 
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Bu dagm adi Alpef, yani “bin,, idi ve bu isim burada ya§iyan 

bin rahibe i§aret ediyordu. Prens Behnam’in anasi, Abraham’in i§a- 

retiyle Abraham manastirini in§a etmi§ti. Burasi Daire dhe Kuhyata 

diye taniliyor. Aym kadin Bet Gubbe manastirini da viicuda ge- 

tirmi§tir. Prens Behnam ile kizkarde§i Sara, mecusi olan, fakat 

sonralari Yunanlilarin 663 (352 M.) yilmda hiristiyanligi kabul 

eden babalarinin eiiyle §ehidedilmi§, Behnam ile kizkarde§i, Bet- 

Gubbe manastirina gomulmii§lerdi. (Bu vakalar, Hoffman, Brit.mus. 

yazma, 7200, fol 49 F. den nakleder. Wright’in de Suryanca me- 

tinler kataloguna sahife 1135 bakiniz) Bu yuzden Alpef dagi 

iizerindeki Mar Mattai manastirmin, Miladi dordiincu asirdan evvel 

in§a edilmi§ oldugu iizerinde §iiphe yoktur. Bu manastirin, 

Mecusiligi terk ederek hiristiyanligi kabul etmesi iizerine San- 

herib tarafindan in§a edilmi§ olduguna dair halk arasinda ya- 

zilan hikayeye inanmaga yer yoktur. Bazilari, Mar Mattai’nin, 

330 M. de §apur devrinde hiristiyanlara kar§i ba§hyan tazyik 

sirasinda olduriilmu§ oldugunu ve bu sirada rahiplerin biner 

biner oldiirulduklerini iddia ediyorlar, fakat bu iddia dogru 

olmasa gerek. Qiinkii ondan, aziz Simon Stylites, Mar Augin, bii- 

yiik Anthony, Macorius, Abba Pula Bi§hoi, vesair dag ve 

qoI zahitleriyle birlikte bahsolundugunu goriiyoruz. ( Bakmiz : 

Add. 14709, fol 78 b, Wright, Suryanca kataiog, yazma, sa. 

175 su. 2 ). 

Mar Mattai Manastiri, Mezopotamyadaki Yakubi manas- 

tirlarin en eskilerindendir, belki en eskisidir ve birgok asir- 

lardan beri hususi kudsiyeti haiz bir yer sayilmaktadir. Manas- 

tira varmak igin iki (ig saat siiren zahmetli bir tirmanmayi 

goze aimak gerekle§tigi halde Musul halkinin miihim bir kismi 

her yil bu zahmeti goze aliyor, bir iki geceyi dagm sihhat ve- 

rici havasi iginde, saf ve berrak sema altinda gegiriyorlar. Ya- 

kubiler bu azize, Mar Mutti, Araplar §eyh Mutti diyorlar ve 

hiristiyanlar ile musliimanlar, azizin yattigi yerden toplanan 

topraktan bir miktar ahp goturmeyi ve bunu ta§imayi “ ugurlu „ 

yahut “ bereket getirici „ bir hareket sayiyorlar. Bu manastir 

Mar Mattai ile onun halefi olarak Mehimandrit Zakkai devrinde 

buyuk bir §ohret kazanmi§ti. 

Be§inci ve altinci asirlarda Asur ile civannda birgok 

manastirlar yapilmi§, Nasturiler de Mardin ve Musul civarinda 
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manastir kurmakta gecikmemi§lerdi. Siyasi §artlar uygun oldugu 

ve para bol bol geldigi igin Nasturi ruhanilerinden Izla oglu 

Babhai, Bet Abhe’li Yakup, ve daha ba§kalan buralarda §ohret 

kazanmi§lardi K Altinci asrin sonlarinda, yahut yedinci asrin ba§- 

larinda Bet Lafat’li, yani §irazli olan Nasturi Rabban Hormizd, 

Bar idta manastirina girmi§ ve yaptigi kerametler yiizunden bii- 

yuk bir kuvvet te§kil etmi§ti. Onun biyografisini yazanlara gore 

bu adam, suyu yaga Qevirir ve oluleri kaldirirdi. Misirli Anthony 

gibi, kendisine muhtelif §ekillerde goriinen, onu miitemadiyen i§- 

kenceye ugratan §eytani yenmi§ ve biitun karanlik kuvvetleri 

kagmaga mecbur etmi§ti. Bu adam Bar Idta Manastirinda otuz 

dokuz yil, Risha’h Abraham Manastirinda yedi yil ya§ami§, daha 

sonra altmi§ alti ya§inda oldugu halde Al-Kosh civarinda Bet 

Edhrai daglarinda yerle§mi§ti. 

Hormizd’in hastalari tedavi etmek ve keramet gostermek 

dolayisiyle memleket iginde kazandigi §ohret gok buyuktii. Al- 

Kosh ahalisi bu muhim adamin kendi aralarinda ya§amak uzere 

geldigini gorunce, §ehirlerine yakin bir yerde ona bir manastir 

kurmak istediler. Hodavi naminda bir Iranli hiristiyan, ahaliye 

yedi talen gumii§ vermi§, Musul valisi Ukbe de bunlara ug 

talen katmi§, bu yiizden manastirin in§asina hemen ba§lanmi§ 

ve yirmi ayda tamamlanmi§, tekris merasimi Katolikus ikinci 

Tomarsa tarafindan yapilmi§ ve bu zat Hormizd’e yeni manas¬ 

tirin i§lerine her hangi piskopos veya metrepolidin kari§masini 

meneden bir berat vermisti. Vali, buradaki Yakubileri gikart- 

mi§ ve Nasturileri onlarin yerinde yerle§mege te§vik etmi§ti- 

Hormizd’in ilk hareketlerinden biri Yakubilerin kalelerinden 

olan Ar§am’a gitmek ve Nuhdheran Piskoposu Abihd l§o’nun 

yardimiyle burada bir Nasturi kilisesi kurmakti. Hormizd bu 

sirada yetmi§ ya§ina yakla§mi§ti. 

Al-Kosh’tan uzak olmiyan, ihtimal ki Gomel nehrine <^ok 

yakin bir yerde Bezkin manastiri bulunmakta idi. Bu manasti¬ 

rin tarn yerini tayine imkan bulunamami§tir. Burada ya§iyan 

Yakubi rahipler, “Anayurt,, tanidiklari anla§ilan Mar Mattai 

manastinnm reisi ile son derece dostga miinasebetler daire- 

1 « Marga’Ii Thomas’in tarihi » ad 11 eserin ilk fasillanna bakimz, 

Budge, cilt II. 
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sinde ya§amakta idiler. Fakat Bezgin manastmmn reisi ile Hor- 

mizd arasinda keskin bir dii§manlik hiikiim siirmekte idi. Hor- 

mizd’in biyografisini yazanlara gore Yakubi rahipler sefahet 

ve ahlaksizlik iginde ya§iyor, onun igin Hormizd bu manas- 

tirdan “meyhane,, diye bahsediyordu k Bezkin rahipleri, dint 

itikat meseleleri yiizunden aradaki ihtilaf dolayisiyle mi hiddet 

ettiler, yoksa Hormizd’in kutsiyet ve tedavi kudreti bakimin- 

dan kazandigi §ohreti mi kiskandilar, bunun iizerinde bir hu- 

kiim vermege imkan yok. Fakat Hormizd’in biyografisini yazan¬ 

lara itimat caizse Bezkin rahiplerinin husumeti, tecaviiz mahiye- 

tini almi§, hatta bunlar Hormizd’in hiicresine hiicum etmi§ler 

ve onu oldiirmek istemi§lerdi. Bunlardan on ki§i geceleyin bu 

maksatla gelmi§ler, fakat tarn hiicreye girecekleri sirada felce 

ugrami§lar ve yere yuvarlanmi§lar, ertesi sabah burada bu hal 

iizerinde bulunmu§lar, aziz bunlarin kurtulmalari igin dua ede- 

rek igeri almi§, kendi elleriyle ayaklarini yikami§, onlara yemek 

ikram etmi§, onlara dua ederek yerlerine gondermi§ti. 

Bezkin rahibleri, Hormizd’i oldiirmege muvaffak olama- 

diktan sonra Musul Valisi Ukbe’ye giderek onu zani ve katil 

olmakla itham etmi§ler, valiye iki talen giimii§ vererek onu 

AFKosh dagindan kovmasini, giinkii bu dagin ya kendilerine, 

yahut ona ait olmasi icabettigini soyiemi§Ierdi. Hormizd, aley- 

hindeki ithamlara cevap vermek iizere Ukbe tarafindan gagnl- 

digi zaman, kalkip gelmi§ ve Bezkin rahiplerinin yalanci ol- 

duklanna dair valiyi iknaa muvaffak olmu§tu. Qok gegmeden 

Ukbe’nin oglu tehlikeli bir hastaliga ugrami§ ve olecek hale gel- 

mis, fakat Hormizd onu tedavi etmi§ ve kurtarmi§ti. Vali Ukbe 

buna ragmen Bezkin rahipleriyle dostluk miinasebetlerini de- 

vam ettirmi§ ve bunlarin yanina giderek manastirlarinda ika- 

met etmi§ti. Fakat onun manastirda bulundugu sirada ilahi 

mukadderat, Bezkin’in harap olmasini irade etmi§, gokyiiziin- 

den inen bir melek Hormizd’e gelmi§, elinde ta§idigi demir 

manivelayi ona vermi§, sonra Bezkin Manastinni yikmak igin 

1 Hormizd, “Mattai meyhanesi,, nden de bahsediyor. ( Rabban Hor¬ 

mizd’in tarihi. Budge, cilt II, kisim I, sahife 118.) Bundan ba§ka “Mattai- 

nin telvis edilen mezarindan “bahsetmekte ve buradaki rahiplerin,, birer 

kii<jiik sefil sahtekar» oldugunu soylemektedir. 
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rine melek manastir duvarlarim elindeki demir ile vurmu§, du- 

varlar hemen yikilmi§, vali Ukbe gugliikle kagmi§, rahiplerin 

bir kismi kurtulmu§ ise de birgoklari duvarlar altinda kalarak 

ezilmi§lerdi. Nasturiler her taraftan ko§arak degeri haiz olan 

her §eyi ta§imi§lar ve ortada manastinn nerde bulundugunu 

gosteren bir yigin ta§tan ba§ka bir §ey kalmami§ti. 

Fakat Bezkin Manastirinin harap olmasi da Hormizd ile 

rahiplerinin du§manhgini tatmin etmedigi igin bunlar daha 

sonra Mar Mattai Manastirina donmii§lerdi. Qiinkii bunlar, 

dogru veya yanli§ olarak Mar Mattai rahiplerinin bir ilah veya 

§eytanin heykeline tapmakta olduklarina ve kotii ruhlardan 

korunmak igin bu heykeli kilisenin tiirbesinde muhafaza et- 

tiklerine inamyor ve onun igin Mar Mattai rahiplerine “putperest,, 

diyorlardi. Bundan ba§ka bunlar, Yakubilerin, mii§rik Misirlilar 

gibi ilahlannin ve mukaddes tamdiklan hayvanlarin heykelle- 

rini dikkat ve itina ile muhafaza ettikleri tiirbeler iginde bulun- 

durduklarini zannetmekte idiler. Mattai rahiplerinin, tiirbelerin- 

de §u veya bu §ekilde bir mukaddes heykel bulundurmalari 

muhtemeldir. Qunkii Sumer, Babil ve Asur’da buyiilii heykel- 

leri, yani kotiiluge kar§i gelen heykelleri' mabetlerinin ve ev- 

lerinin alt katlarina gomerlerdi. 

Hormizd’in ya§i ilerledikge Yakubilere kar§i dii^manhgi 

artiyordu, onun i<^in Mattai manastirina giderek buradaki putu 

yikmaga karar vermi§ti. Hormizd, bu maksatla Alkosh’tan ha- 

reket etmi§ ve bir yolunu bularak Alpef dagina vaimi§ti. En 

kestirme yoldan gidildigi takdirde iki manastir arasindaki me- 

safe, hig olmazsa yirmi mil tuttuguna gore bu sirada seksenlik 

bir ihtiyar olan Hormizd’in bu seyahatten bir hayli yorgun 

du§mii§ olmasi icabeder. Fakat Hormizd yolun zahmetine kat- 

lanmi§ ve Mattai manastirindaki “sefil putu,, ortaaan kaldirmak 

istemi§ti. Hormizd, giine§ battiktan sonra Mattai’ye varmi§, 

kapici anlattigi yalanlara inanarak onu igeri almi§ ve sabaha 

kadar saklanmak igin onu kiliseye sokmu§tu. Hormizd burada 

1 Mister C. L. Woolley, bunlardan bi^ogunu Ur’de bulmu§tur. Sidney 

Smith bunlarin faydasim ve hedefini anlatan metinleri terciime ederek 

Asya Cemiyetinin mecmuasinda ne§relmi§tir. 19-6, sahife 205. 
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ibadet etmi§, Allahin melegi ona gelmi§, ona tiirbenin igini 

agmi§, elini tiirbenin igine uzatmi§ ve tiirbenin temelinden 

gizgali gok ziimriitten gozlii, tungtan dokiilme bir putu gikararak 

eline vermi§, sonra Mattai rahiplerinin iskenderiyeli Cyril ile 

bidatgi Marcion’un sozlerine uyarak bozulduklarini, bu yiizden 

bu sefil putu kullandiklarini soylemi§ti. Cyril’in kendisini, Kaki 

adini ta§iyan bir Misirli kadin biiyucii sapikhga siiriiklemi§ti. 

Melek, daha sonra Hormizd’i alarak Al-Kosh’taki manastirina 

gotiirmii§, Hormizdde putu, burada bulunan on bir rahibe gos- 

termi§ti. Bunun iizerine putun iginde ikamet eden §eytan soz 

soylemege ba§lami§, gordiigii muameleden §ikayet etmi§, daha 

sonra rahiplerden Core adinda biri putu alarak koyden koye 

gotiirmii§ ve onun hikayesini anlatmi§ti. 

Hormizd, Mar Mattai’deki putu imhadan sonra bu manas- 

tirda bulunan Yakubilere ait yazma eserleri de imhaya karar 

vererek Alpef dagina tekrar gitmi§ ve yine melegin yardimiyle 

kiitiiphaneye girmi§ti. Melek burada kirli bir suyu fi§kirtmis, 

Hormizd kitaplan cilt cilt alarak bu suya batirmi§ ve bunlarin 

igindeki biitiin yazilar silinmi§, Hormizd’in bu i§i bitirmesin- 

den sonra bu su durmu§, Allahin melegi de onu ta§iyarak ma- 

nastirin kapisindan gikarmi§, o da Al-Kosh’a donmii§ ve Mar 

Mattai manastirinm §efi olan Ignatius’un viicudunu kaldirmak 

igin gare aramaga ba§lami§ti. Onun bu hususta nasil muvaffak 

oldugunu anlatan hikayenin tarihi bir destegi bulunduguna 

inanmaga imkan yoktur. 

Islamiyetin Mezopotamyada yayilmasindan sonraki devir- 

lerde Mar Mattai manastirinm tarihine ait malumatimiz gok 

azdir. Fakat burasi Yakubiligin miihim bir niifuz merkezi ve 

Yakubilerin Araplar tarafmdan, daha sonra Mogollar ve vah§i 

Kiirt kabileleri tarafmdan baskiya ugradikga iltica ettikleri 

yer olmaga devam etmi§ti. Anla§ilan Mar Mattai rahipleri bir 

miiddet izacedilmemi§ler, siikun iginde ya§adikga binalarim 

tamir etmi§ler, manastira giden dik yolun esas yollarina ta§ 

do§emi§ler, kiliseye i§lemeli perdeler ve altin ve giimii§ten ya- 

pilma mukaddes kablar koymu§lar ve buraya §arap, yag vesaire 

depo etmi§lerdi. 

Qok gegmeden manastir, yagma edilmege deger bi mahiyet 

almi§, bu yiizden Kiirtler ile onlarla birle§ik olan kabileler manas- 
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tin soymu§lar ve girgiplak birakmi§lardi. Bar Hebraeus bu taarruz- 

larin birini anlatarak 1262 raddelerinde Kurt siivari ve piyade- 

lerinden miite§ekkil bir kuvvetin manastirdaki rahiplerle dort ay 

kadar harb ettiklerini, manastira girebilmek igin duvarlari iizerinde 

merdivenler kurduklarim, fakat rahiplerin merdivenleri gekerek 

yaktiklarini, bunun iizerine Kurtlerin arkadaki daga tirmana- 

rak bir kayayi yerinden oynattiklanni ve yuvarladiklanni, bu¬ 

nun duvan delmekle beraber duvara saplanip kaldigim, fakat 

kayanin pargalanan bir kisminin duvari deldigini ve Kurtlerin 

buradan igeri girdiklerini nakleder. Rahipler ta§lar ve oklar 

atarak dii§mani kar§ilami§lar ve dii§mam piiskiirterek duvari 

tamir etmi§lerdi. Muharebe esnasinda manastirin §efi Abu Nasr 

bir goziinii kaybetmi§ ve birgok rahipler, Kurtlerin attiklari 

oklarla yaralanmi§lardi. Fakat manastirlarin ambarlan bo§aliyor 

ve muhasara altindaki rahiplere harigten hi^bir §ey yeti§mi- 

yordu. Bu yiizden bunlar sulha talip olmu§lar, Kiirtlere kilise- 

nin perdelerini, askilanni ve e§yasini vermeyi ve miimkun ol- 

dugu kadar altin ve giimii§ toplamayi vadetmi§lerdi. Kurtler, 

Mogollann Musul iizerine yiiriimekte olduklarini haber aldik- 

lanndan teklifi kabul etmi§ler, bin altin dinar degerindeki ki- 

lise e§yasini alip gitmi§lerdi. 

Birkag yil sonra Kurtler Alpef’teki Mar Mattai manasti- 

rina mensup on rahibi tuzaga dii§iirerek bunlari i§kenceye 

ugratmi§lar, bunlarin birini 61diirmii§ler, dokuzunu dort bin 

zuze> yani yiiz altin mukabilinde satmi§lardi. 1286 da Kurtler- 

den bir alay, Mar Mattai manastirini istila ederek burada dort 

giin kalmi§lardi. Diger bir defa, Ninovalilar kiliselerindeki ha^- 

lan, ikonlari, bohurdanliklari, altin kapli kitaplan gikararak 

civardaki §ehirlerden ve koylerden topladiklari 15,000 dinar ile 

(bugiiniin parasiyle 8000 altin kadar) birlikte Mogollara teslim 

etmekle kiliselerini kurtarmi§lardi. 

Ninova etrafindaki bolgelerde bulunan Nasturi, Yakubi 

biitiin buyiik manastirlar, on dordiincii asir ile daha sonraki 

asirlarda miikerrer defalar akina ugrami§ ve soyulmu§ olacak- 

tir. Bunlardan birkaginin binalari kalmi§ olmasi dahi hayrete 
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deger bir §eydir. 1844 sularinda Ravandiz’in Kiird pa§asi\ Mu- 

sul iizerine akin etmi§, §ehri aldiktan sonra Rabban Hormizd’in 

Al-Kosh ve Mar Mattai’nin Alpef iizerindeki manastirlarina sal- 

dirmi§ti. Al-Kosh’ta buyuk bir kiitiiphane bulunuyordu. Rahip- 

ler buradan be§ yuz yazmayi alarak civardaki daglarin inlerin- 

de saklami§lar, fakat §iddetli yagmurlarin yagmasi iizerine in- 

ler su altinda kalmi§, sular yazmalan alip g6tiirmii§ ve bunlar 

bir daha ele gegirilememi§ti. Kiirtler manastiri yagma etmi§ler, 

kullanamiyacaklari §eyleri tahribetmi§lerdi. 

Buyuk harb sirasinda Kiirtler ile Hamavindler bulduklari 

her §eyi tahribetmi§ler, Kud§anis’teki yazmalar da ellerinden 

kurtulamami§, daha sonra Van golu iizerindeki Urmi’ye gitmi§- 

ler ve Amerikahlara ait kiliseleri, evleri ve binalari yagma 

etmi§ler ve yakmi§lar, matbaayi tahribetmi§ler, harfleri kirip 

dokmii§ler, dizme ve basma makinelerini tahribettikten ba§ka 

miirettiplerin ve makinecilerin odalanni ve e§yalarini silip sii- 

piirmii§lerdi. Amerikali Misyonun bir^ok Siiryani yazmalari 

ile Kud§anis’te, yahut bazi hususi §ahislann elinde bulunan 

yazmalarin kopyalari, Siiryanca ile basilan biiyiik Kitabi Mu- 

kaddesler, Fallagi gibi Amerikan heyeti tarafindan kurulan mat- 

baada basilan eserleri bulunmakta idi. Bu matbaa doktor Per¬ 

kins1 2 ile arkada§lan W. R. Stocking, A. L. Holladay, E. Breath, 

1. L. Merrick, W. Jones, yarbay Stoddard tarafindan 1840 da Urmi 

de kurulmu§tu. Biitiin bu eserlerle birlikte Zahrire dhe Bahrd 

adli mevkut mecmuamn niishalari yanmi§ ve bunlan ele gegir- 

mege imkan kalmami§tir. 

Gegen asir zarfinda birgok Avrupahlar Mar Mattai ma- 

nastirini ziyaret etmi§ olduklari igin, benim notlarimdan ba§ka 

bunlann manastir binalari hakkindaki yazilarini hulasa etmek 

miimkiindiir. Bagdada tayin olunan ilk Ingiliz konsol general! 

olan Claudius James Rick 1820 de Mar Mattai manastirini ziya¬ 

ret etmi§ ve Residencein Kurdistan = Kiirdistanda lkamet( cilt II. 

s. 89) da manastir hakkinda malumat vermi§tir. O zaman bu- 

1 Bohtan Miri Bedirhan Bey 1845 ( 1843 ? ) te hiristiyan kabilelere 

hiicum etmi§ ve tarih ba§i sayilan bir katliam yaprm§ti. Wigram (Be§erin 

be§ig-i=The Cradle of Mankind) sa. 279. 

2 “Iranda sekiz yil ikamet» adli eserine bakimz. Cilt I, sa. 97 
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rada bulunan ve sayilan az olan rahipler, nispeten iyi §artlar 

iginde ya§iyorlardi. Qiinkkii ingiliz konsolosu, manastirin §efi 

olan Matran Musa tarafindan agirlanmi§ti. Manastir 1830 da, 

Kiirtler tarafindan taarruza ugriyarak yagma edilmi§ ve Musa- 

nin halefi olan Rabban Matta ile cemaati buradan kogulmu§- 

lardi. §arki Hint kumpanyasinin Bombaydaki papazlarindan 

olan G. P. Badger 1843 yilimn ilkte§rininde iki giiniinii burada 

gegirmi$ ve Kiirtlerin kilise ile manastir binalarina yaptiklari 

tahribata §ahit olmu§tu. Bina, tamamiyle metruk bir halde idi 

ve biitiin kapilan s6kulmii§ bulunuyordu. Her halde bu kapi- 

lan Kiirtler sokmii§ler ve bunlari yakarak yemeklerini pi§irmi§- 

lerdi. Rahiplerin hiicreleri, harap olmu§ bir halde idi. Badger’in 

eserinde 1 ne§retmi§ oldugu resmi biz de naklediyoruz. Bu resim 

mabede eri§mek igin gegilmesi lazim gelen hendek hakkinda 

bir fikir vermekte ve dag kenarindaki diger bir dint binanin 

artiklarini, kiirtlerin manastir divarlarina ta§ yuvarlamak igin 

kullandiklari dik yamaci gostermektedir. 

Ben, Mar Mattai’yi ziyaretten evvel beni misafir eden Nas- 

turi Nimrud Rassam ile Yakubi tanidiklardan manastirin du- 

rumu ve manastirda ikamet edenlerin vaziyeti hakkinda itinali 

tahkikat yaptim. Nimrud Rassam beni, daga yakla§maktan ve 

gok kotii ya§adiklarini soyledigi rahiplerle konu§maktan vaz- 

ge^irmek istedi ve bu rahiplerin §eytanlarla ali§veri§ ettikle- 

rini anlatti. Yakubiler, benim Al-Kosh’taki Rabban Hormizd’in 

manastirini ziyaret etmi§ oldugum igin, Mar Mattai’ye gitmedigim 

takdirde bu manastirda oturanlarin bunu hakaret sayacaklanni 

soylediler. Mar Mattai, eski Ninova kalesi olan Kuyuncuk’tan 

iig saat mesafededir. Agir agir hareket eden kafileler, bu se- 

yahati be§ saatte yapiyorlar. Dagin kaidesine varmadan yok- 

sul birkag koyden gegiliyor ve siyah gadirlar goze garpiyor. 

Dimdik bir dagin tepesine konmu§ gibi duran manastirin man- 

zarasi, son derece tesirlidir. ilk once dagin tepesine varacak 

higbir yol goriinmiiyor ve burasini ziyaret eden insan, bu bi¬ 

nanin dag tepesine nasil yerle§tirilmi§ olduguna hayrat ediyor. 

Dagin etegindeki Mellah koyiine biti§ik bir yerde anzali bir 

yol goriiniiyor ve burasi dagin giri§ noktasini te§kil ediyor. 

1 The Nestorians and their Rituals cilt I. s. 97. 
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Yolcu bir saat tirmandiktan sonra manastirin iizerine kurul- 

mu§ oldugu biiyiik kayanin duz kismina varmaktadir. Iranli 

bir rahip ile iki iig arkada§ tarafindan kar§ilandik. Bunlar, 

derhal atlarimizi ve katirlarimizi aldilar ve kisa bir zaman 

sonra bize bir “ sofra „ hazirladilar. Qok gegmeden manasti¬ 

rin bir hana, yahut misafirhaneye gevrilmi§ oldugunu ve ra- 

hiplerin, tatillerini buralarda gegirmek ve dag havasi alarak 

giizel manzaralar iginde ya§amak iqin Musuldan ve ba§ka yer- 

lerden gelen aileleie ve ziyaretgilere bakmakla gok iyi gegin- 
diklerini anladik. 

Musulun Yakub! tacirleri yillardan beri rahiplere para 

vermekte ve rahipler bu para ile kilisenin di§ duvarlarini ve 

eskiden hocre olarak kullanilan kiigiik odalari tamir etmekte 

idiler. Buglin misafirler burada istirahat ediyorlar. Rahipler, 

birgok koyun, davar ve kiimes hayvanlan besliyor ve Alpef 

daginin tepesinde istirahat etmek istiyenlere takdim edilmek 

iizere vafir miktarda yag, hububat, hatta bal bulunduruyor- 

lar. Bu hale bakarak Al-kosh’taki Nasturilerin burasi hakkinda 

“Mar Mattai meyhanesi,, demelerinin sebebi anla§ihyor. 1890-1 

de buradaki sihhi durumu lslah igin kesin tedbirler ahnmasi 

gerekle§ti. Buradaki en miisait saha, erik ve nar agaglari ara- 

sinda bulunan ve bir bahgeden gegilerek igine girilen maga- 

radir. Burada birgok aileler toplaniyor, yiyor, igiyor ve §aka- 

la§iyorlar. 

Bize kurulan “ sofra „ dan karnimizi doyurduktan sonra 

giiniin siiratle ileriledigine bakarak, vakit gegirmeksizin bina- 

lari ve kiliseyi ziyaret ve ak§am olmadan a§agi inmek istedik. 

Fallah! §ivesine vukufum gok az oldugu ve rahiplerin biri de 

Avrupai bir dil bilmedigi igin cevabmi aimak istedigim sual- 

leri Musuldaki misyoner mekteplerinde Fransizca ogrenen ve 

beni misafir eden Musullu nasturi sormakta idi. Rahipler, eski 

Siiryancayi okumayi bilmiyen, Yakubilerin tarihine zerre kadar 

vakif olmiyan iimmi koylulerdi ve bunlar yalniz koyunlariyle ve 

tavuklariyle me§gul idiler. Biitun arzulari, Musul valisinin siki- 

ci vergilerine mukavemetti. Bunlarin yazma kitaplari yoktu. 

Yahut yok oldugunu soylediler. Ve bizim bu yolda sual sor- 

mamizi hayretle kar§iladilar. Evvela, Mar Mattai piskoposlann- 

dan birgogunun mezarlarim ihtiva eden ve manastira biti§ik 



Abu'l-hurcic iarifii Lev. VI 

Mar Mattai Manastiri kilisesinin §iinal ckivari iizerindeki yazit 



I,cv. VII Ahn'l-P ante forihi 

Mar Mattai Manastiri kiiisesinin §ark duvannda ve 

Mar Mattai’nin mezari uzerindeki yazit 



Abu'l-Fame tarihi Lev. VIII 

Mar Mattai Manastiri kilisesinde bugiinku mihrab ve sunak 
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olan bir binaya girdik. Bunlarin birgoklari iizerinde istrangela 

harfleriyle yazilmi§ yazilar vardi ve bunlarin kopya edilerek 

ne§redilmeleri icabeder. Qunkii iizerlerinde ki tarihler, ehemmi- 

yeti haizdir. Dagin biraz daha otesinde yanyana sayilacak de- 

recede birbirine yakin iki magara bulunuyor. Geleneklere gore 

Mar Mattai, buraya geli§i uzerine burada ikamet etmi§ ve ma- 

nastirin in§asindan sonra da burada kalmi§. Bu magaralardan 

birinin iginde azizin oniinde ibadet ettigi kabaca yontulmu§ bir 

mezbah, digerinin de bir ko§esinde uzunca bir yank bulunu¬ 

yor ve anla§ilan kendisi burada uyuyordu. Kayalik zemin iize- 

rindeki iki oyugun azizin ibadet sirasinda dizlerini yere dik- 

mesinden hasil oldugu soyleniyor. Mar Mattai’nin bu iki ma- 

garasi iginde birgok ko§eler ve oyuklar bulunmakta ve eski 

zamanlarda burada Alpef daginda ya§iyan zahitlerin ikamet 

ettikleri anlatilmaktadir. Bu ge§it adamlarin burada tam mana- 

siyle bir Isparta hayati siirdukleri anla§iliyor. 

Buradaki en miihim bina, birgok kisimlari yeniden in§a 

olunan, yahut tamir edilen kilisedir. Badger’in Nasturiler, adli 

eserinin birinci cildinden ve 9 uncu sahifesinden almi§ oldu- 

gumuz plan bu kilisenin ig §ekli hakkinda bir fikir vermek- 

tedir. Bu kiliselerde uq mihrap ile tig maksure bulundugu hal- 

de ikiye ayrilmi§ bir mihrap ile iki maksure bulunmaktadir. 

Ugtincti maksure ve mabedin yerini, Bet Kadda§e, yani bir 

mezarlik ile ne igin kullamldigi anla§ilmiyan bir stirti odalar i§- 
gal ediyor. Bet Kadda§e’nin, kilise cenubunda bir di§ bina 

olmasi icabeder. Fakat Mar Mattai’de vaftiz yeri cenup duva- 

rin yanindadir1. Kilisenin ne zaman in§a edilmi§ oldu- 

gunu tahmine dahi imkan yoktur. Fakat duvarlardan ba- 
zi algak kisimlarin yapisi on ikinci veya on dordtincti asrin 

yapisina benzemektedir. Kiirtlerin akinlari sirasinda kiliselerin 

igi o derece tahrip olunmu§tur ki, ziyaretginin bir neticeye var- 

masini temin edecek bir heykeltira§lik eserine, bir dekorasyon 

veya bir ziynete rasgelinmiyor. Manastira yakin bir yerde yeni bir- 

kag mahfil vardir ve bunlarin biri Bakir Meryeme ithaf olun- 

1 Badger (c. I. s- 96) Eski Siiryani hiristiyanlarin vaftizi oliilere 

yakin bir yerde yaptigini anlatir ve §u ibareyi iktibas eder : «Mesih ile 

gomiilii, vaftizden olume kadar» (Rom, VI, 4; Siitun 11, 12). 

Abul-Farac Tarihi, F: 5 
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mu§tur. Burada ayinler de yapiliyorsa da biz bu mahfilleri zi- 

yarete imkan bulamadik. Buraya gelen ziyaretgilere, kendile- 

rinin de, hayvanlarimn da rahiplere misafir oldukiari ve kar§i- 

liksiz agirlaadiklan hissi veriliyor. Fakat ovaya giden yolun 

agzina varildigi zaman, Manastirm §efligini yaptigi anla§ilan 

bir iki rahip buraya gelen misafirlerin §ahsi §ereflerini korumak 

endi§esiyle istihlak ettikleri gida ile hayvanlarma verilea yemin 

bedelini nakit vermekle odediklerini soyliiyor. Biz de, daha oace 

Rabbaa Hormizd Maaastiri ile daha ba§ka maaastirlari ziya- 

ret etmi§ oldugumuz ve bu adeti bildigimiz igia bu vazifeyi 

yapmaga hazirdik. Borcumuzu odemek igin davrandigimiz za¬ 

man yedigimiz yemek bedelini verdiktea ba§ka aziz igin bir 

bah$i$ ve rahipler igin de bir bah§i§ vermek de lazim geldigini 

ogrendik ve bunlarin da Musul bezirgaalari gibi her ge§it pa- 

zarliga giri§mege hazir olduklanni gordiik. 

Mister O. H. Parry, Siiryani Patrikligi Terbiye Kurumu na- 

mina 1892 de Mar Mattai Manastinni ziyaret etmi§ ve Six months 

in a Syrian monastery = Bir siiryani manastirinda alti ay adh 

eserinde (Londra, 1895, sahife 266) seyahatlerinden bahsetmi§- 

tir. Kendisi, rahipler tarafindaa iyi kar§ilaami§, bunlar onua 

geceyi rahat gegirmesi igin iyi bir yer temin etmi§ler, ve mis¬ 

ter Parry, buradaki binalarin tamirine devam edildigini 

gormu§tii. 1891 ile 1914 arasinda Musuldaki dostlarimdan Ma- 

nastira dair malumat aliyor ve Musuldaki Yakubilerin kiliseyi 

eski haliae ^evirmek ve dag havasi alarak dialenmek istedik- 

leri zamaa ikamet igia odalara taragalar yaptirmak igin muhim 

paralar sarf etmekte olduklanni ogreniyordum. 



HUKUMDARLAR NESiLLERiNiN TARiH KiTABl 

Biricik hakiki ilah olan mukaddes Salus’un; baba, ogul ve 

Ruh-ul-kudiisiin yardimmi diliyerek kiral nesillerinin kitabini 

yazmaga ba§hyoruz. Bu eserin muharriri, Malatya §ehrinden 

olan ve umumiyetle Bar Ebhraya ( yani Ibrani’nin oglu) 

diye tamlan tabip Ha run un oglu Abu-l-Farac' dir. Ken- 

disi Mar Gregor i idi, Mafriyandi ve dogu ile batimn aydin- 

ligi idi. 

EVVELA. ONSOZ 

Ilahi ! Aczimin yardimcisi ol. 

Mukaddessin! Biitiin kainatin rabbisin ! ilk sensin, son 

sensin! Evvel sensin, ahir sensin ! 

Her hareket yolunu sen hazirlarsin ve ezelden hale, hal- 

den ebede kadar her hamdii sena yalniz sana, ogula, hikme- 

tinin kudreti olan kelimeye, varliginin hayati olan Ruh-iil-kudiise 

yara§ir. 

Bizim akil varligimiz, dogru yolu bularak onun §an ve 

§erefini yiiceltmek, iyiligi taniyarak onu bulmak igin yaradil- 

mi§tir. Dii§unceli insanlarin dii§iinceleri, i§itilen §eylerin akilda 

tutulmasi sayesinde bilgimiz zenginle§ir. Her devirde vuku bu- 

lan iyi kotu hadiselerin hatirlanmasi sayesinde iyiyi elde etmek 

ve kotiiden nefret etmek istiye.iler istifade eder, tarihin anlat- 

tigi iyi §eylere uymaga ve kotii §eylerden sakinmaga ah§irlar. 

Seksen seneden beri milletimizden bir kimse de bu mese- 

leyi du§iinmemi§ ve bu mesele ile me§gul olmami§tir. Yani 

biiyiik tarihi telif eden muteveffa Patrik Mar Mihail’den beri 

bu i§e ehemmiyet vereii bulunmadigi gibi Kayseriyeli Euse- 

biuSy iskolastik Socrates, Zachariahy Asyali John, Tall 

Mahre'Yi Dionysius tarafindan verilen eskimi§ ve antikala§mi§ 

malumatayeni malumat katan bulunmami§tir. Bizim ve milletimizin 

bakimindan buna benzer bir gedik ve bo§Iugun doldurulmasi la- 

zim geldigini gordiim ve diinyaya ait hadiselerle kiliseye ait 
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olup bizden evvelki devirde vuku bulan hadiselerin kaydedil- 

medigi takdirde unutulacagini ve bir miiddet sonra aranaca- 

gini takdir ederek A z e r b a y c a rc’daki Maraga kiitiiphane- 

sine girdigim zaman, Siiryciniler'e, Araplar a ve iranlilar a ait 

olup burada bulunan ciltlerden aldigim malumati bu kiigiik 

kitabima doldurdum. Diinya devletine ait malumati, ilkleri ^ • 
Adem olan evliyadan ba§liyarak siraladim, sonra Ibranile- 

rin kadtlcirina, sonra hukiimdarlanna, sonra Keldani- 

lerty sonra Medlere, sonra iranlilar a, sonra mii§rik 

Yunanlila r a, sonra Romalila r a ( yani Bizanshla r a ), 

sonra hiristiyan Yunanlila r a, sonra Araplar a gegtim ve 

eseri zamammizda ya§iyan Hunlaria bitirdim. Butiin bunlar 

Kr o n o g r afy a’nin birinci kismini te^kil ediyor. Kilise bah- 

sine gelince, ilk ba§ kahin olan Harundan ba§ladim ve kilise 

tarihinin ikinci kisminda bugiin ba§ta bulunan kimselerden 

bahsettim ve bunlar igin iki kisim yazdim. Bunlarin biri Antak- 

yadaki garbin, ikincisi de bize ait §arkin ba§papazlarindan 

bahsediyor. 



KRONOGRAFYANIN BiRiNCi KISMI 

I 

ADEM’DEN MUSA’YA KADAR EVLiYA 

EVLiYA NESiLLERl iEE BA§LIYAN iLK SERI 

Be§erin ilki ve yeryuziinde ya^iyanlarin hiikiimdari olan 

Adem, Mukaddes Kitabin anlati§ina gore, diinyanin var ol- 

masinin ilk yilinda ve nisan ayimn 6 nci cuma giiniinde 

yaratilmi§tir. Diinya ise aym ayin ilk gunu olan pazar giinii 

var edilmi§ti. Rahip Any an os (An i anusl 2 3 *) un Enoch 
Kitabindan gikardigi delillere gore, Cennet'ten kovulmasin- 

A 

dan 70 sene gegtikten sonra Adem, Haw a yi bulmu§ ve 

7 (veya 70) sene sonra Habil'i dogurmu§, 50 sene sonra 

Kabil, Habil'i 6ldiirmu§, Adem ile Haw a 100 sene 

onun yasini tutmu§, daha sonra Adem, Haw a yi tekrar 

bulmu§, o da § i s'\ dogurmu§tu. Methodius a‘“ gore cen- 

netten giki§larimn 3 (incii veya 30 uncu yilinda Adem \o 
oglu Kabil ile kizi K limy a (yahut Klima, Eklima), 30 sene 

sonra da Habil ile Labhudha (yahut Abhudha) beraber 

dogmu§lardi. Adem in 130 ya§ina vardigi sirada Habiloldu- 

rulmii§ ve 230 5 ya§ina vardigi sirada §is dogmu§tur. Adem'~ 
in ya§adigi butiin seneler 930 idi. 

a 

Adem' den sonra yerini oglu $is aldi. $ i s' in devrinde 

ogullari, cennette gegirilen mukaddes hayati hatirliyarak, Her- 

mon dagina gittiler ve burada behimi miinasebetlerden (ya¬ 

hut evlilik miinasebetlerinden) azade, nezih ve mukaddes bir 

hayat surduler. Bu yiizden bunlara ire (yani gozetleyiciler) ve 

Allahin ogullari denildi. $ i s' in, 205 ya§ina vardigi siralarda 
oglu, A no$ dogdu ve $ i s 912 sene muammer oldu. 

1 Kaybolmu§ bir tarihin muharriri. 

2 Sur piskoposu idi. Miladin 300 iincii yilinda oldii. 

3 Bedjan’in umumi bir ihtari: Bu tarihteki muhtelif sozler, Suryani- 

lerin «Peshitta» adli §eriat kitabina uymamaktadir. Bilhassa diinyamn se- 

nelerine, patriklerin ya§ina ve saireye ait rakamlar bu mahiyettedir. Mii- 

ellif «Yetmi§ler» in, Samirilerin ve mukaddes kitaplann diger eski tercii- 

melerini kullanmi§ oldugu ve her birinin soyledigini gordiigii gibi yazmi§ 

oldugu iqin biz de siiriicmemeliyiz. 
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£/s’ten sonra oglu Ano$ yerine gegti ve Allahin 

adini gagiracagini soyledi. Kendisi gergi evlenmi§ti, fakat Al- 

lahi hognut etmegi de ihmal etmiyordu. Hatta buna, rehbani- 

yet hayatini ihtiyar ederek Her mo n dagina gekilen, fakat 

taahhiitlerine sadakat gostermiyenlerden daha gok ehemmiyet 

veriyordu. Ano§> oglu Kainan dogdugu zaman 190 ya- 

§mda idi ve onun biitiin yagadigi seneler 905 idi. 

/l/io^’tan sonra oglu Kainan yerine gegti ve 170 ya- 

§ina vardigi zaman oglu M a hi a l ail dogdu. O da 910 sene 

ya§adi. 

Kainan’dan sonra, 135 ya§inda iken Yard adindaki 

oglu dogan Mahlalail geldi. Omriinim biitun seneleri 895 

idi. M a h l a l a i /’den sonra oglu Yard geldi ve 162 ya§ina 

vardigi zaman oglu Hanokh (Enoch) dogdu. Onun bii- 

tiin omrii 962 sene idi. Yard’in 40 ya§ma vardigi, yani diin- 

yanin bin yilina bastigi sirada, 200 candan ibaret olan Allahin 

ogullari cennete donmek iimidini kaybederek Hermon da- 

gindan indiler. Bunlar behimi ihtiraslara kapilarak kadinlarla 

du§iip kalkmak istedikleri igin, §is ve Ano$ ogullari olan 

karde§leri bunlardan nefret etmi§ler ve bunlan ahde tecaviiz 

etmi§ kimseler sayarak, kizlanni bunlara vermegi kabul etme- 

mi§lerdi. Bu yiizden bunlar ( yani Hermon dagindan inen kim¬ 

seler ) Kabil ogullarina giderek onlarm kizlari ile evlen- 

mi§ler ve bunlardan ad san sahibi, yani kan dokmek ve hir- 

sizlik yapmakla §ohret kazanan kuvvetli evlatlar sahibi olmu§- 

lar, bundan ba§ka Samyazos adh bir adami hiikumdar 

olarak ba^larma gegiimislerdi. Bunlarin karde§leri olan $is 

ogullari ile miicadeleye ba^lamalan iizerine onlari da ba§larina 

bir hiikumdar gegirmege mecbur etmi§ler, onlar da ba§larina 

bir hiikumdar gegirmi§lerdi. 

Bunlardan birincisi Aloros adini ta§iyan bir adamdi. 

Ikincisi A lparos idi. 

Ugiincusii A l mi Ion idi. 

Dordiinciisii Ammanon idi. 

Be§incisi Mighalaros idi. 

Altincisi Qoban A on os idi 

Yedincisi Aodhoranbos idi. 

Sekizincisi Ampesis idi. 
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Dokuzuncusu otyartis idi. 

Onuncusu, oglu Ksisothros (yahut Ksisorthos) idi. 

Tufan onun zamaninda vuku bulmu§tu. Bunlarin hepsi 

Keldani, yani eski muharrirlerin ananesine gore Eski 

Siiryani idiler. Bu muharrirlerin gogu Yunanli olduklari igin 

Keldani isimlerin seslerini degi§tirmi§ler ve onlari Keldaniler 

arasinda telaffuz edildigi §ekilde telaffuz etmemi§lerdi. Mesela 

Noh (Noah) ismi halis Siiryani bir kelime oldugu ve bu ke- 

lime Nevha (N a zu h a) dan geldigi halde, Yunanlilar ona (No- 

achos) derler. Fakat bu §ekilde hareket edenler yalniz eski 

muharrirler degildir. Belki zamanimizda ya§iyan kimseler de 

aym §ekiide hareket ediyorlar ve kelimelerin telaffuzunu de- 

gi§tiriyorlar. Bu yiizden Ekhha kelimesinden gelen Yakup 

(Alakobhos) §ekline giriyor, ve Bar-Sawma, Samos 

§eklini aliyor. Vesaire... ve saire. 

Yard'dan sonra Hanokh (Enoch) geldi ve 165 ya§i- 

na vardigi zaman oglu Mathushlah (Methuselah) dogdu. 300 sene 

kadar Allahi ho§nut ettikten sonra Allahin onu gotiirmegi arzu 

ettigi yere, bir rivayete gore cennete, yani eskiden ilk adamin 

su£ i§ledigi yere naklolundu. l§te bu Enoch herkese kitap 

bilgisini ve yazi yazma sanatini belletmi§ti. 

Eski yunanlilar Enoch1 un Harmis (Hermes) Tris- 

M a g i s t o sl, yani uq kere buyuk olan Hermes oldugunu ve 

insanlara §ehirler kurmagi o^rettigini ve onun hayrete deger 

kanunlar yaptigini soylerler. Onun devrinde 180 §ehir kurul- 

mu§tur ki-Urhai (Edessa) " bunlarin en kii^ugii idi. 

Ecrami semaviye ile felek ilmini de o icadetmi§, insan 

ogullarmin Allaha ibadet etmelerini, orug tutmalarmi, sadaka 

vermelerini, adaklar adamalanm ve ii§iirlar vermelerini emret- 

mi§ti. Giinahlara sebebolan yemekleri ve sarho§lugu yasak et- 

mi§, giine§in her burg degi§tirmesi, kamerin her yeni dog:u§u 

ve her yildiz (her seyyare) nin dogu§u yahut yurduna giri§i 

igin bayramlar yapilmasmi istemi§, (insanlarin) giizel kokular- 

dan (giizel kokulu tiitsiilerden) adaklar sunmalarim, davarlann 

1 Bedjan’in notu : «uq kere biiyiikten maksat, §eriat sahibi, din ada- 

mi ve filozof olmaktir.» 

L> Urfa §ehri. 0. R. 
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kurban olarak kesilmesini, §araplari ve her £e§itten turfanda 

meyvalari niyaz etmelerini emretmi§ti. Onun bu itikatlari (ya- 

hut bu irfani) Aghathodahmon (Agathodaimon ) dan telakki 

ettigi ve bu zatin Adem oglu $is, yani Enoch’un mualliminin 

muallimi oldugu soyleniyor. 

Dirayetli hiikiimdar Asklaipidis (Aesculapius) un 

da Hermes’in, yani Enoch’un tilmizi oldugunu anlatiyorlar. 

Allah Enoch’u 1 kendi nezdine yiikselttigi zaman Asklai¬ 

pidis (Aesculapius) son derece mahzun oldu. Qiinkii arz 

ile sekenesi onun bereketinden ve hikmetinden mahrum ol- 

mu§tu. O da onun, semaya yiikselen bir adam §eklinde, akil- 

lara hayret veren bir resmini yaptirmi§ ve Allaha ibadet ettigi 

mabede Hermes’in bir heykelini koydurmu§tu. Mabede girdik- 

$e, ya§adigi zaman nasil kar§isina gegip oturursa oylece otu- 

ruyor ve bu yiizden feyizleniyordu. Denildigine gore yeryii- 

ziinde heykellere ibadet olunmasinin sebebi budur. Birgok ne- 

sillerden sonra Yunanhlar bu heykelin Asklaipyadis't ait 

olugunu zannederek ona son derece saygi gostermi§ler ve hi- 

ristiyanhgm zuhurundan once onun kar§isinda andigmege ah§- 

mi§lardi. Hippocrates 2 3 4 “ey tilmizlerim, hayat ve oliimii ya- 

ratan namina, ve babanizin babasi Asklaipidis namina, 

size nasihat ederim ki„ diye konu§ur ve “onun adi, etimoloji 

bakimindan, guzellik, aydmlik ve §ifadan mii§taktir. Onun igin 

her tabibin temizlik, iffet ve kutsiyet bakimlarindan ona ben- 

zemesi gerektir,, derdi. Galen2 de “Asklaipidis'm ma- 

bedine giden hastalann bulduklan §ifayi inkar etmek dogru 

degildir,, derdi. Hippocrates "onun elinde tuttugu nebat 

Netaphta’dir,, (hibriscum, yahut althaea, yahut offici- 

cinalis) yani, hatmi dir der. Galen de: “Bu da itidali ifade 

eder ki, en mukemmel §eydir. Qiinkii Netaphta sicakhk ile so- 

gukluk arasinda yari yoldadir,, derdi. 

Enoch’tan sonra oglu Mathushlah geldi ve 167 ya§ina 

vardigi zaman oglu Lamkh[ (Lamech) dogdu. Ya§adigi 

yillarin tamami 962 idi. 

1 Arap^ada « Idris » diye tanilir. O. R. 

2 Arap9ada 0. R» 

3 Arapgada O.R. 

4 Arap^ada «^i» O.R. 
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Ma t h u s hi a h ’tan sonra oglu Lamech geldi ve 500 iincii 

yilina bastigi zaman oglu Shem (§im) dogdu *. Ya§adigi yilla- 

rin tamami 950 idi. Hayatinin 500 iincii yilinda, ayar (mayis) 

ayinin 27 nci giinii tufan vuku buldu. 40 giin §iddetli yag- 

murlar yagmi§, sular kabarmi§ ve Nuh’un gemisini yiizdiirmii§tii. 

O da karisi, 3 oglu ve zevceleri ile birlikte, Allahin emri ile 

gemiye girdiler. Sular yiiksek daglardan 15 ar§in kadar yiik- 

selmi§ti. Daha sonra gazap yati§mi§ ve ertesi yilin 27 ayar gii¬ 

nii bunlar gemiyi Pisidia’nin merkezi olan Apamea’da biraka- 

rak di§ari giktilar. 

Josephus'un anlati§ina gore Adem ile tufan hadisesi 

arasindaki yillar toplandigi takdirde 2242 yil tutar. Daha sonra 

Nuh, arzi 3 oglu arasinda taksim etti. iran ve B hahkur- 

/as’tan Hind’e veRinokura'ya kadar havali ki, Asurlular, 

Keld anil er, Lidyalilar (Lurya?) lilar, Suriyeli- 
• • 

ler, I hr anil er ve Iranlilar ikamet ederler, ( §em ) 

Sam'a aitti. 

Rinokura'dan Gadhiron a kadar olan havali Ham a 

aitti ve Hint li ler, E tiler, Yabhusayeler (Jebu- 

s i t' ter), Havayeler ( Hiveli’ler ), Amur i ler, Girga- 

sitler, Ardohyalar (Arvaditler) onun ogullaridir. 

Yapht yani (Japhet) ^>1’in iilkesi M e d y a dan 

Gadhiron a kadar olan §imal tarafidir. Makedonyalilar, 

E r me nil e r, M edl er, Yunanlilar, Latinler, B i - 

zanslilar ve Ipherayeliler (Iberyeliler) onun ogulla- 

ridir. 

Nuh'tan sonra oglu Sam geldi ve 130 ya$ina vardigi 

zaman oglu Arpachshar (Ar pa xad )2 dogdu. Kendisi tam 

200 sene ya§adi. 

.Sam’dan sonra oglu Arphaxad geldi ve 130 ya§ina 

vardigi zaman oglu K ai n a nl dogdu. Ya§adigi yillarin tama¬ 

mi 465 yil idi. 

1 (Nuh) olmasi icabeder. 0. R. 

2 Arap9ada dir 0. R. 

3 Arapgada ( dir 0. R. 
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Arphaxad’dan sonra oglu Kainan geldi ve 130 ya§ina 

vardigi zaman oglu Shalah dogdu. Omriiniin biitiin seneleri 430 

idi. Eusebius, seneler cetvelinde, Kainan’i saymiyor. Ibrani ki- 

tapta (yani: Tevratta) ( Kitabi Tekvin, XI, 12-14’e bakmiz) 

bizim Siiryani Kitabimiz da onu saymamaktadir. Fakat Luka 

(Luke) (ishah, III, ayet 36) onu tncilde zikrediyor. Anlatildi- 

gma gore Chaldaynth a’yi yani muneccimlik ve sihirbazlik 

sanatim icadeden odur. Ogullan ona1 bir ilah gibi tapiniyor- 

lardi, onun bir heykelini dikmi§lerdi ve putlara ibadet bu §e- 

kilde ba§lami§ti. Kendisi, oglu Ha ran adma izafeten, Har- 

ran §ehrini in§a etmi§ti. 

Kainan dan sonra oglu Shalah geldi ve 130 ya§ina 

vardigi zaman oglu Ahhar (Eher)2 * dogdu. Omriiniin biitiin 

seneleri 460 idi. 

Shalah'tan sonra Abhar (Eber) geldi ve 133 ya§ina 

vardigi zaman Palagh (Peleg)* dogdu. Omriiniin biitiin se¬ 

neleri 343 idi. Anlatildigina gore ibr anile r isimlerini ondan 

almaktadirlar. 

Abhar’dan sonra oglu Palagh geldi. Oglu Aro (Reu)4 

dogdugu zaman 130 ya§inda idi ve biitiin omrii 340 sene idi. 

Omriiniin 101 inci senesinde Misir’in ilk kirah Panopis 68 

sene hiikiim siirdii. 

Palagh'in 140 inci yihnda arz, Nuh'nn ogullan ara- 

sinda ikinci defa taksime ugradi. Sam ogullarina meskun 

diinyanin ortasindan §arkin serhaddine kadar uzanan diyar 

dii§tii. Bu bolge Filistin, Arabistan, Fenikef Suriye 

memleketleri ve iki nehir arasindaki biitiin memleket (Me so- 

pothamia) ve Hyrcania ve A s ury S e n'a r i n a r) 

memleketi, Babil, Kardo ve biitiin Iran ve §imali Hin¬ 

di st an ve Bakterya'yi ihtiva etmekteydi. Ham ogullarina 

§arktan garba kadar biitiin cenup (orta, di§ ve cenubi) Hin¬ 

di s t any K u $y § e b a, M i s i r, Li by ay T h e b a i sy A f r i k a 

ve §imale dogru Ki l i k y ay Pa m p h y l i ay Pi si d i a, My s i a, 

1 «Ol umiinden sonra» El-Muhtasar 0. R. 
2 Arap^ada « j}c » dir. ft. R. 

1 Arap<;ada « ilia» dir. ft. R. 

4 Arap^ada « jl» dur. ft. R. 
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Phrygia, Lu ky a , (L y c i a ), Li d y a ve (Akd eniz) 

adalarindan Kibris, Sakiz, Sicily a ve daha 20 ada 

du§tii. Yafet ogullarina da §arktan garba kadar butiin §imal, 

Alanya memleketi ( almanlar ), Tiirklery Medyey Erme- 

nistoriy Cappadokyay Galatyay Asyay Misya, Tarki 

( Trakya?), 11 ad ha (Hellas), Yunanlilar memle¬ 

keti ( lyonyalilar ), Roma ( Bizans ), Sarmaeyalilary 

Asklabhe{Slavlar)y Bulgaria ry Gallayeler (Gaul?) 

ve G a dir a' ya kadar Ispanyollar du§tii. 

Palagh'm oliimii iizerine karde§i Jaktan'm ogullari 

mirassiz kaldiklanni gorerek iglerinden 3 ki§iyi hakim nasbet- 

tiler. Bunlar Shebha, A§er ve Havila idiler ve bunlar digerlerine 

ait ulkeleri zaptettiler. Herkes, Jaktan’m ogullarina ait zirh- 

lardan yahut silahlardan korunmak igin kaleler, ve miis- 

tahkem mevkiler in§asina koyuldu. Qiinkii bunlar, ken- 

dilerini ilk silahliyan kimselerdi. Nuh oglu Ham in oglu 

Kenan ogullari, Fi list in ve Liibnan topraklarinin iyi ol- 

dugunu anladiklari zaman, buralara yerle§tiler ve Misir’in gar- 

binda deniz sahalarinda olan kendi mintakalarina gitmek iste- 

mediler. 

PalagKtan sonra oglu Aro (Reu) geldi ve 133 (?) ya- 

§ina vardigi zaman oglu Serogh (Serug) dogdu. Onun bu- 

tun bmrii 337 yil idi. Reu nun 70 inci yilinda Senar {§i- 

n a r) da Buyuk Kulenin in§asina ba§landi ve Ku $ oglu Nem- 

rud, kuleyi in§a edenleri, avladigi hayvanlarla besledi. Kulenin 

in§asindan 40 yil sonra Allah bir riizgar gonderdi, kule altust 

oldu ve Nemrud kulenin iginde oldu. Tufandan sonra B a- 

bil'de hiikiim siiren zat o idi. Asaph'm yazdigi gibi onun 

§ahane taci, dokumadandi. Nemrud 3 §ehir in§a etmi§ti ve 

bunlar Arach (E r e c h)y Akhar {Akkad) ve Kalya (C a- 

l ach) idi, y ani U r h a y {E d e s s «), 1 N i s i b i s 2 ve S a t i k 

(Seleucin);{. Bunlarin dili {yani kuleyi in$a edenlerin dih) 70 

dile ayrilmi§ti. Sen’ar ($inar) iilkesine (Babil) yani (kari$ik- 

lik) ismi verilmi§ti. Aziz Basil ve Mar A prim, dillerin ay- 

rilmasindan once konu§ulan ilk, yani en eski dilin Siiryani 

oldugunu kararla§tirmi§lardir. Nitekim Bhulbala kelimesi de bu- 

1 Urfa. 2 Nuseybin. 3 Medain. 
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na delalet etmektedir. Fakat miitteki Jacob ile Yesribli John a 

gore ilk, (yani en eski) dil ibrcini idi ve bu dil Eber sayesinde 

muhafaza edilmi§ti. Qiinkii Eber iyi bir adamdi ve kulenin 

in§asina i§tirak etmemi§ti. Bazilannin miitalaasina gore ibrani 

kelimesi, Ibrahim'dtn mii§taktir, ve ibrahim, nehirleri ( Dicle 

ve Firat'i) geymi§ ve pargalanan yerleri a§mi§ ( Tekvin Kitabi 

XVI. 17) ve babasinm putperestligini terk ederek Allaha ina- 

nan dine salik olmu§tu. 

/^eu’dan sonra oglu Serugh1 geldi ve 130 ya§ina var- 

digi zaman oglu Nahor- dogdu. Biitiin omrii 330 yil idi. Onun 

devrinde Ofir’den gelen para ve “kadin zincirleri,, (yani mii- 

cevherat) goriindii ve erkekler §eytanlar igin putlar yaptilar 

ve kendilerine cinlerden yardim eri§ecegine giivendiler. 

Ne m r u d' dan sonra Babil'deKambiros adli bir hu- 

kiimdar daha zuhur etmi§, Serugh'un devrinde 85 yil hiikiim 

siirmii§ ve Kalto diye tanilan milletle harb ederek maglu- 

betmi§ ve bunlarin hududunu, iilkelerinin ortasindaki daglarla 

tayin etmi§ti. 

Kambiros'tan sonra Samiros zuhur etti. Bu hii- 

kiimdar Keldcinilerin 3 iincu kirali idi. 72 sene hiikiim 

siirdii. Yunanlilar ve Ken' a nlilar ile harb ederek ikisini de 

maglubetti ve Partlar la Keldaniler igin §ehirler kurdu. 

Bu hiikiimdar tartilar yahut olgiiler ve teraziler yapan ilk hii- 

kiimdardi. Ipekliyle boyah kuma§lar da onun zamaninda goriil- 

mii§tii. Onun 3 gozii ve iki boynuzu oldugu soyleniyor. Bu si- 

rada adi Apiphanyos olan ikinci bir hiikiimdar zuhur ederek 

46 sene hiikiim siirdii. Bir gemi in§a ederek denizlerde ilk ge- 

zen adam bu idi. 

Daha sonra Misir’da Athanopyos ( Aithiops ? ) adli 

iigiincii bir hiikiimdar gikti. Bu hiikiimdar Ku§’lular ile harb etmi§ 

ve onlari yenmi$ oldugu igin ona bu isim verilmi§ti. Qiinkii 

bu isim Ka$'lu demektir. Bu hiikiimdar Shebha’yi 6ldiirmii§tii. 

Sh e b h a’dan sonra kizi 40 sene hiikiim siirmii§ ve boylece ka- 

dinlar Ku§lu’lara hakim olmaga baslami§lardi. 

Apiphanyos' tan sonra Mi s i r ’da 4 iincii bir hiikiim¬ 

dar zuhur etti ki, ismi Per'on Barsanos idi. 35 sene hiikiim 

1 Arap^ada ( ) dur. O. R. 2 Arap^ada ( ) . 



KRONOGRAFYANIN BiRiNCi KISMI 77 

siirdii ve bu andan itibaren Per’on ( Firaun ) ismi kulla- 

mlir oldu. 

Serugh'dan sonra oglu Nahor geldi ve 79 ya§ina vardigi 

zaman oglu Tarh ( Terah ) dogdu. Omruniin biitiin seneleri 201 

idi. Bu sirada Partiali Kasaronos( Basaro^os ), Sa m i r os (?)a 

harb ilan ederek onu 61diirmii§ ve boynuzlanni kaldirarak 

kendi tacina gegirmi§ti. Ken’anli Arodh1 der ki “ N a ho run 

25 inci yilinda salih bir adam olan Eyiib’iin derdi ba§ladi. 

Eyiib, Bet Yaktan’h zengin bir adam idi. Yedi defa tek ba- 

§ina §eytanla miicadele etmi§ ve galip gelmi§ti. „ Asaph der ki 

“ onun istirabi, 60 sene sonra ba§ladi. „ Bazilari da derde ug- 

nyan kimsenin Esau evlatlarindan Zarh oglu Yobhabh oldu- 

gunu soylerler ( Kitab-al-Tekvin XXXVI, 33 ). 

Bu sirada Misir’da 5 inci bir hiikiimdar zuhur etti ki ismi 

Firavun Ka r i m o n idi. Dort yil hiikiim surdu. Bu sirada Sedhon 

(S e d o m) ve Amora (Gomorrah) adli iki Ken’anli Ar- 

monise geldiler. O da bunlardan her birinin adina bir §ehir 

in§a etti. Bundan ba§ka analari Soar (Zoar) igin Saar adli 

§ehri yaptirdi. 

Bu siralarda Misir’da 6 nci bir hukiimdar gikti ki, adi 

Firavun Apintos idi ve 32 sene hukiim siirdu. Bu kiral, Partli 

kiral Kasaranos ile muhabere ederek Keldanilerin yazilanni ve 

itikatlarini, (dinlerini) Misir’a getirmi§ti. A pin tos} Nil nehri 

iizerinde de bir §ehir in§a ederek ona B a b h u I o ny yani Ba - 
bil ismini verdi. Asaphy Misirhlarin Tarh zamaninda Kel- 

daniligi ogrendiklerini ve bunlarin sanemi olan Kinos’un sere- 

fine altindan bir heykel yaptirdiklarini soyler. 

Nahor’dan sonra oglu Tarh geldi ve 70 ya$inda iken og¬ 

lu ibrahim (Abraham) dogdu. Biitiin omriiniin seneleri 275 idi. 

Tarh’in 5 inci yilinda Babil’de A r p a z a z adli bir be§inci 

hiikiimdar zuhur etti ve 18 sene hiikiim siirdii. Daha sonra 

Babil saltanati Asurlu B i l os (Belus) un Keldanilere kar§i isyani- 

na kadar yedi yillik bir fasila gegirdi. Belus bunlarla d6vii§tiigii 

gibi Medlerle de dovii§erek galip gelmi^, Asur ile Babil ve 

Hindistan miistesna olmak iizere, biitiin Asya iizerinde 

62 senehiikiim siirmii§tii. 

1 Aroz 
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Tarh’in be§inci yilinda Misir’da adi Firavun Auronkos 

olan 7 nci kiral 33 sene hiikiimran oldu. Onu takibeden 8 inci 

kiral Firavun S i m o n o s 20 sene hukiim surdu. Ondan sonra ge- 

len 9 uncu hiikiimdar A r m i n o s 27 sene hukiim surdu. ibra- 

him’in dogu§undan 20 sene evvel Darmasuk (Damascus) yani 

§am §ehri, Morfos tarafindan in§a olunmu§tu. Jozephus, 

“Aram oglu Uzxm bu §ehri in§a ettigini,, soyler. 

Tarh (Terah) tan sonra oglu Ibrahim geldi. Ibrahim og¬ 

lu tshak’in dogdugu sirada 100 ya§inda idi. Hayatinin biitiin 

yillari 175 yil idi. 

Ibrahim, 15 ya§inda oldugu sirada Allaha yalvararak Kel- 

danilerin yurtlarim harabeden ve mahsullerini yiyen Kar- 

k ase’leri (kargalar, yahut gekirgeler ?) defetti. Bu sirada Bi- 

lus (Belus) olmii§ ve Asur’da ikinci bir kiral zuhur etmi§ti, se- 

lefinin oglu idi ve adi Ninos (Minus) idi ve 52 sene hiikiimran 

olarak Ninova'yi kurmu§tu. Bu §ehirden sonra Rahbuth (Re- 

hoboth), Rasan, Kalnai, (Cabah) yani Arbil (Erbil), Ri§-Ayne 

(Re’si Ayn), Salik (Seleucia)1 §ehirleri in§a olundu. Kudus de 

Kenanli Melchisedik tarafindan kuruldu. 

Ibrahim Keldanilerin Ur §ehrindeki sanemlerinin mabe- 

dini yakti. Karde§i Haran ate§i sondiirmege gitmi§ ve burada 

yanarak olmii§tii. Bu yiizden Ibrahim 60 ya§ina vardigi 

sirada babasi Tarhy karde§i Nahor ve yanarak olen Ha- 

ran in karde§i Lot (Lut) iie birlikte Harran’a kagarak bura¬ 

da 14 sene ikamet etti. Sonra Harr an da babasindan ayrila- 

rak Kenan yurduna geldi ve onun 71 inci ya§inda Kardl- 

mar (Chedarlaomar) muharebesi vuku buldu. Ibrahim 85 

ya§ina vardigi, yani Misir’a ait va’din ilk senesi hulul ettigi 

zaman Hacer’den oglu Ismail dogdu. Ismail 137 sene ya§adi. 

Va’din 40 inci senesi Adem’den ba§lamak iizere, 3300 senesi 

idi. Bu sirada Ninos’un zevcesi § a m i r a m (Semiramis) Asur- 

lulara 46, yahut 45 sene hiikiimran oldu ve tufan yiiziinden 

tepeler in§a etti. 

Misir’da 10 uncu bir hiikiimdar zuhur etmi§ti ki, Teb’li 

Parandos idi ve 43 sene hiikiim siirdii. Daha sonra gelen 

11 inci kiral Firavun Pa nos idi. Bu hiikiimdar ibrahim’in 

1 Medain. 
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elinden karisi Sara yi almi§, daha sonra ona altin, giimii§ ve 

kuma§lar vererek iade etmi§, Ibrahim'x Misir’dan gikarmi§ti. 

Oadan sonra Misir’da zuhur eden 12 inci kiral Firavun 

Isokos, yirmi bir sene hiikiim siirdii, onu takibeden 13 

iincii kiral Firavun Sosonos 44 yil, daha sonra 14 iincii kiral Fi¬ 

ravun T ark os {Tar akos) 44 sene hiikiim siirdii. 

§ ami ram (Semiramis) ten sonra Asuriler iizerinde 4 

iincii bir kiral hiikiimran oldu ki adi Z mar os tu. Hakimiyeti 

38 sene devam etti. Onun devrinde Giritlilerin Kares adli 

ilk hiikiimdari zuhur ederek, Girid’i in§a etti. 

Ibrahim den sonra oglu Ishak geldi ve 60 ya§ina 

vardigi zaman oglu Yakub dogdu. Biitiin omrii 180 sene 

idi. 15 ya§ina vardigi zaman, babasi onu bir kurban olarak 

takdim etmek istedi. Anasi Sara, 127 ya§ina, oglunun 38 

ya§ina vardigi siralarda, oldu h 

Ishak bir yil sonra Rabka (Rebekka) ile evlendi. R e- 

bekka, Jshak'm 60 ya§ina vardigi sirada hamile kaldi ve 

Melchisedek'e giderek karninda ne ta§idigini Allahtan og- 

renmek istedi. O da ona (Senin rahminde iki millet var, fakat 

biri otekinden daha biiyiik olacak) dedi. 

Bunlardan biri Adorn (Edom) olan Esau idi ve Edom- 

lular ondan tiiremi§ti. Digeri Yakup idi ve Israil ogullan da 

ondan dogmu§tu. 

Abimelech, Ishak hanedanimn dostu idi. ibrahimin yiiz 

yilina bastigi sirada harb yapan zat bu idi. Tevrat ona §eh- 
rine nispetle Gadhar kirali (Gerar, Kitab-el-tekviny XX, I) diyor. 

Fakat bu adam birgok milletler iizerinde hiikiim siirdiigii i^in 

ona Filistin kirali deniliyor. 

Ishak'm zamamnda A s u r i le r ’in 5 inci kirali Aris 

zuhur etti ve 30 yil hiikiim surdii. Misirda’da 15 inci kiral zu¬ 

hur etti ki, adi .Se^zVti ve 19 sene hukiim siirdii. Bu zat 

Qobanlar diye tanilan dort kiralin birincisiydi. 

ishak'tan sonra oglu Yakub geldi ve seksen iki ya- 

§ina vardigi zaman oglu Levi dogdu. Biitiin omrii 147 yildi. 

ishak yetmi§ yedi ya§ina vardigi zaman Levi'ye dua ederek 

Harr an'a gonderdi, ve Levi' nin 10 uncu yilinda Yakub, 

1 «Ibrahim de liirk kiralmin kizi Kantura ile evlendi» Muhtasar -Ed- 

Duvel, Sa. 23 O. R. 
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babasi Ishak' in yanina gitti. Levi’nin 3 iincii yilinda Yusuf 

dogdu, onun 20 nci yilinda, heniiz 17 ya§inda iken satildi ve 

on sene kole olarak kaldi. 0? sene zindanda yatti, 30 sene fira- 

vuna hizmet etti ve 8 sene Misir’da iktidar mevkiinde bulunarak 

140 ya§inda oldii. ishak’in oliimunden sonra Esau ogullan, 

Moab, Ammon ve Arama tabi olmu§lar ve H e b r o n d a Ya¬ 

kub ve ogullan ile harb etmi§lerse de Yakub galip gelmi§ ve 

Esau’yu bir okla vurarak 61diirmii§tu. Esau ogullan, Yakub 

ogullan kar§isinda kirilmi§lar ve miittefikleri de kagmi§lardi. 

Yakub 130 ya§ina vardigi zaman, kitligin ikinci yilinda Mi- 

sir’a gitti. 

Yakub’dan sonra oglu Levi geldi ve 47 ya§inda iken 

oglu Kahath1 dogdu. Butun omrii, 137 yildi. ^4gogos’un 

devrinde hasil olan tufan onun zamanina tesadiif eder, o za¬ 

man A s u r’da Bilos ( B e l u s) ve Mi sir da Mapos (Men- 

fis) in§a olunmu§tu. Stasikoros (yahut Sti-koros) akro- 

batik rakis ve oyunlan diinyaya getirmi§ti. Qiinki kadinlar 

arasinda yeti§mi§ (veya terbiye gormu§tii) ve kiral Manos 

(Humanos) kendi §ahsinda sefahat gostermi§ti (?), 

Qoban kirallann dordiinciisu olan Apapos Misir’da 14 

sene hukiimran oldu. Keldanilerin tarihlerine gore birtakim 

riiyalar goren ve Yusufu iktidar mevkiine getiren zat budur. 

Bu gobanlara Yusufun karde§leri yiiziinden hiikumdar denilmi§ 

olmasi mumkiindur. 

Levi’den sonra oglu Kahath (Kohath) geldi ve 60 ya- 

§ina vardigi zaman oglu Amram dogdu. Butun omrii 133 

yildi. 

Kahath' tan sonra oglu Amram geldi. Oglu M u s a, 

Vait yilimn 350 nci senesinde dogdugu zaman 75 ya§inda 

idi. Butun omrii 137 sene idi. Onun zamaninda Mapros, Mi- 

sirda 12 sene, sonra Tomothos (Thothmes?) 18 sene, 

Amonpathis (Amenophis?) 43 yil hiikiim siirdii. Ibranilerin 

gocuklanni, Mismn Nil nehrinde bogdurmaga ba§liyan zat bu 

idi. 

Amram'dan sonra oglu Musa geldi. 80 ya§ina vardigi 

zaman Israil ogullanna hakim oldu ve milleti 40 sene beyaban- 

1 Arap<;ada (vl)Uls) dir. 0. R. 
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larda rehberlik etti. Mu s a, dogdugu zaman nehre atildi ve adi 

Ibranilerce Damaris olan ve Raosa (Ramoso) diye tanilan 

Amonpathis (Amenophis?) kizi ve Mapas (Memfis) kirali 

Kadnapranm zevcesi Tremottisa onu bulmu§, sulardan 

kurtarmi§ ve kendi erkek evladi gibi yeti§tirmi§ti. Musa 10 

ya§ina vardigi zaman Ya n i s ile Y a m b r i s ona hikmet ogret- 

tiler. A r t a m o n i s, yazdigi risalesinde, bunu boylece gosterir. 

Gergi bu vaka §erait kitabinda yazili degildir, fakat resul Paul 
a 

bunu zikreder ( Amali rusul, VII, 22). 

Firavun Amonpathis, saltanatinin 22 yilinda ibranileri 

tugla kesmege ve Armopotis (Hermoplis?) §ehrini in§aya mec- 

bur etmi§, Ku§’lileri yenmi§ ve kirallan Soros (Zoros?) un ki- 

zini zevce olarak almi§ti. Halk, kazandiklari muvaffakiyeti 

Musa’ya atfediyor ve “o Rausa’yi zevce olarak aldi„ diyorlar- 

dj. [Onun Rausa ile evlenmek istemesi yiiziinden] Kanpara (?) 

onu kiskanmi§sa da zevcesi Damaris in oliimiine kadar bek- 

lemi§ti. Bunun iizerine bu adam Khanothis naminda birini 

onu oldiirmek igin gonderdi, fakat Musa galip gelerek bu 

adami oldurdu ve Medyenli Rauilin nezdine, Arabistan’a firar 

etti. Musa 40 ya§ina vardigi zaman Yathron (Jethro) kizi Se- 

pora ( Zipporah ) ile evlendi. Bu Jethro, Rauilin oglu, o da Daran 

oglu, o da Yak§an oglu, o da zevcesi1 Kentora’dan Ibrahim' in 

oglu idi. Mufessirler i§bu Yathron (Jethro) nun Rauil oldugunu 

soyliiyorlar2. 

Bu sirada bir tufan oldu ki, ii^iincu idi ve bu tufan Te - 

selya'da Dokalyon (Deucialion) devrinde vuku buldu ve 

Par at on devrinde Ku$' ta biiyiik bir yangin oldu. Kelda- 

niler ile Finikeliler arasmdaki me§hur muharebe bu 

sirada vuku buldu ve bu sirada E u n o mi u s, i§aretler sana- 

tini (yani Alfabeyi?) Menander komediyi icadetti ve 

Khyaron ve Asclepiadis tedavi sanatini icadettiler. 

Musa 80 ya§ina vardigi, yani Vait yilinin 430 uncu yili 

hulul ettigi zaman Allah, ona Ibranileri Misir’dan gikarmagi 

emretti. ibraniler denizin ortasini kupkuru toprak iizerinden 

gegtikleri zaman Firavun Psonos, ki Am on p at h i 5’ten son- 

1 «Tiirk zevcesi» Muhtasar. Sa. 28, 0. R. 

2 Kasasi Enbiya’da Hazreti §uayb diye anihr. 0. R. 

Abu l-Farac Tarihi, F : 6 
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ra onun yerine gegmi§ti, biitiin ordusu ile birlikte Suph de- 

nizinin ortasinda bogulmu§tu. 

Firavun ile birlikte hiicum etmiyen Misirlilar hiicum eden- 

lerin helak olduklanni goriince, iglerinden her biri yaptigi i§e 

gore elinde ne varsa onu korkulacak bir §ey saydi ve onu ken- 

dini felakete siiriiklemekten alikoyan vasita taniyarak ona 

ibadet etti. Aym senede Musa, Amalika ile harb etti ve 3 iincii 

ayda daga giderek Israil’e ait §eriat ve hiikiimleri telakki etti. 

Allahin / b r a h i m'e “Bilki ziirriyetin kendilerine ait olmiyan 

bir memlekette ikamet edecek ve yolcu olacak„ demesinden, 

Hurug Kitabinda gosterildigi veghile, mahkumiyet iginde gegen 

430 yil sayilmak icabeder. Bunu Paul de kabul etmektedir. 

Halbuki Tekvin kitabinda, yalmz 400 yildan bahsolunmaktadir. 

Adem’den Musa’nin dliimune kadar 3850 (yahut 3450) sene 

gegmi§tir. Rahip Anianus’a gore hesap bu merkezdedir. Yet- 

mi§ler’e gore arada gegen miiddet 3882 ( yahut 3482 ) yildir. 

Siiryani ve ibrani kitaplara gore bu miiddet 2420 yildir. Musa 

Misir’da 40 yil, Medyen’de 40 yil ve golde 40 yil ya§adi. 



II 

- YU§A’DAN SAMUEL’E KADAR KADILAR 

iKINCi SERi BURADA BA§LIYOR, EVLiYADAN KAD1LARA KADAR 

Peygamber Musa’dan sonra §akirdi Non oglu i?o(Jos- 
hua, yani Yu$a)> milleti, Eusebius ve Androni- 

cus'a gore, 27 ve /In/anus’a gore, 25 sene idare etti. 
# 

85 ya§ma vardigi zaman Biiyiik Musa'dan hakimiyet 

asasini almi§, milleti mevut arza getirmi§ ve Ken'anhlar- 

dan 7 milleti helake ugratmi§ti. Hakimiyetinin 19 uncu yihnda 

mirasi halk arasinda taksim etti ve 110 ya§inda oldii. 

Non oglu Ku^a’dan sonra kahinler (yahut ya§lilar) 

halki idare ettiler. Kitap, hakimiyetlerinin ne kadar zaman de- 

vam ettigini anlatmiyor. Fakat African us bu hakimiyetin 

30 sene siirdugiinu soyliiyor. An i an us ’a gore kahin Elie- 

zar oglu miitaassip Phinehas1 milleti 24 sene idare etti. 

Kotii, suglu, miitegallip Ku§an ( S' ) millet iizerinde sekiz yil 

hiikiim surdii ve Athniel (Othniel)1 2 3 tarafindan olduruldu. 

TTu^an’dan sonra Othniel millete 40 yil hakimlik etmi§ ve 

onun devrinde B et huni a (Bithynia), Mai os, Papos, Ta- 

sosf Kalista, Maronda'da §ehirler kuruldu. 

Othniel'den sonra Moabli Eg l o n* milleti bir cebbar 

gibi 18 sene idare etti ve Gira oglu Ah or (Ehud)4 tarafin¬ 

dan olduruldu. 

Eg Ion' dan sonra Gira oglu Ahor (Ehud) 62 sene 

milletin ba§inda hakimlik etti. Onun 80 sene hakimlik ettigini 

soyliyenler, Eg Ion devrinde gegirdigi siirgiinliik miiddetini de 

hakimlik miiddetine katmaktadirlar. Ahor devrinde Arios 

Paghos (Areopagus) un Din Evi (yani mabedi ) A t i n a ’da 

1 Arapgada dir. Muhtasar - Ed-Duvel. 

2 Arapgada dir. Muhtasar - Ed-Duvel. 

3 Arapgada dir. Muhtasar - Ed-Duvel. 

4 Arapgada ('j^ O'. dir. Muhtasar - Ed-Duvel. 
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in§a olunmu§, Lacedemonia kurulmu§ ve Halep Asur 

kirali Balkos tarafindan in§a edilmi§ti. 

Ah or ( Ehud ) dan sonra A noth oglu §hamghar 

() millete 18 sene hakimlik etti. Bu adam Filistiriin 

ilerigelenlerinden 60 ki§iyi ( diger bir yazmada okudugumuza 

gore 600 ki§iyi) okiiz iigendiresi ile 61diirmu§tu. 

Sharnghar' dan sonra Has or kirali Nabhin ( Ja- 

bin ) millete 20 sene hakimlik etti. Bu Nabhin'm ordu ku- 

mandani Sisra idi ve demirden yapilma 90 ( Kitabi Mu- 

kaddesin hakimler kitabinin 4 iincii babinin 3 iincii ayetine 

gore 900 ) arabasi vardi. Kadin Peygamber oian Deborah 

onun kafasini ezmi§, o da helak olmu§tu. 

Nabhin ( Jabin ) den sonra Deborah ile Barak 

geldiler ve 40 yil hiikiim surdiiler. Deborah ile Barak rabbin 

lutfettigi kurtulu§ §erefine ilahiler okudular. 

Deborah ile Barak'tan sonra Medyenliler, milleti, 7 

yahut 70 yil zulmederek idare ettiler. Nihayet Gedon ( 

( Gideon ) Medyenlileri imha etti. 

Medyenliler'den sonra Gedeon millete 40 sene 

hakimlik etti ve onun 70 oglu oldu. Onun zamanmda Tho- 

bes' te ( Teb ) Apolon (Apollo?)1 hiikiimran oldu ve 

sazinin nagmeleri ile ta§lari yani katiyurekli insanlann kal- 

bini yumu§atiyordu. 

Gideon' dan sonra bir odahktan dogan oglu A bi me¬ 

lee h geldi ve 70 karde§ini oldiirerek 2 3 yil millete hakimlik 
etti. 

A b i m e l e c h'len sonra Poa oglu Tola ( 1 y j J y ) 
geldi ve millete 20 sene hakimlik etti. Hakimliginin 20 nci 

yilinda Dana oglu Priso s (P a r s o s )y Tarsus §ehrini 

in§a etti. Karkidon ( Kartaca) da in§a olunmu§ ve I lion 

(ilium) harap olmu§tu. Fakat bazilanna gore burasinin ha* 

rap olmasi Shemshon (Samson) devrine tesadiif eder. 

7’o/a’dan sonra Cileath Yair millete 22 yil hakim¬ 

lik etti. 

] Zenciler kirali Apolon (Muhtasar -Ed-Duvel) Sa. 40, 0. R. 

2 69 karde§ini oldiirdii (Muhtasar-ad-Duvel) Sa. 40, 0. R. 
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Ya i r ’den sonra Ammonlular ibranilere zalimane bir 

tarzda 18 sene hakim oldular ve ibranileri en aci §ekilde taz- 

yik ettiler ve nihayet Naphtah (Jephthah) 1 tarafindan maglub- 
edildiler. 

Ammonlula r’dan sonra Jephthah millete 6 sene ha- 

kimlik etti. Onun 24 sene hakimlik ettigini soyliyenler Ammon- 

lularin hakim olduklari 6 seneyi de onun hakimlik devrine 

katiyorlar. A m m o n l u l a r’in, Ibranilere gok fena zulmet- 

meleri iizerine Gilead ahalisi once aralanndan kovmu§ olduklari 

Jephtah’a giderek onu getirdiler. O da, onlarin reisleri oldu. Bu 

adam harb ederek galip geldikten sonra kizini kurban olarak 

adami§ ve adagini yerine getirmi§ti. Fakat onun bu hareketi 

begenilemez. 

J e p hthta h' tan sonra A b hi s an ( jLu-T ) 7 sene hiikiim 

siirdii. Bazi tarih muharrirleri onun ismini katiyen anmamak- 

tadirlar. 

A b h i s a n ’dan sonra Zebu Ion' lu A l on 10 sene ha¬ 

kimlik etti. Yasribli John onun 7 sene hiikmettigini soyliiyor. 

Yetmi§ler’in §erhinde onun ismine tesadiif olunmamaktadir. 

A l on ’dan sonra Akhron 8 sene hiikmetti. Hiikmii- 

niin 7 nci senesinde Latinlerin, yani Frenk olan Rumlarin ( Bi- 

zansli Greklerin ) ilk kirali Anias ( Aeneas ) zuhur etti. Bazi- 

larina gore bu zat 3 sene, digerlerine gore 8 sene hukiim 

siirmii§tu. 

Akhron dan sonra Filistinliler millete 40 yil zul- 

mettiler. Ger^i Eusebius bu rakami kabul etmiyor, fakat 

Anianos bu miiddetin 40 yil oldugunu, Andranicus yal- 

niz 20 yil oldugunu soylemektedir. 

Filistinliler den sonra Dan boyundan olan Nasirah 

Sam son, millete 20 sene hakim oldu. Hiikmunun 3 iincii yi- 

linda Filstinlilere kar§i harb ilan etmi§ ve 5 inci yi- 

linda Moabli bir kadin olan Ra'ot (Ruth) hadisesi vuku 

bulmu§tu. 

Sa m s o n ’dan sonra Africanus'un anlati§ina gore 

ortahkta sulh ve siikunet hukiim siirdii ve ordunun ba§inda 

bir kimsenin bulunmasina ihtiyag hissolunmadigi igin, ya§lilar 

1 Arap<;ada (rUAj) dir. 0. R. 
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40 sene halki idare ettiler. Andronicus bu miiddetin 10 

seneden, Septuagint (Yetmi§ler) bu miiddetin 20 sene- 

den ibaret oldugunu yaziyor, daha ba§kalari bu miiddetin 12 

seneyi gegmedigini anlatiyorlar. 

Ya^hlardan sonra Septuagint'in ( Yetmi§lerin ) anla- 

ti§ina gore, Kahin Eli ( JL ) millete 20 sene kadar ha- 

kimlik etti. tbranilere gore bu miiddet 40 senedir. Hiikmiiniin 

18 inci yilinda peygamber Samuel dogdu ve 20 nci yi- 

linda Samuel, Eli’nin kar§isinda bir adak niyazi olarak 

takdimolundu. 

Kahin E l i ’den sonra peygamber Samuel millete 20 

sene hakimlik etti. Kahin Eli'nin oliimiinden sonra Tabutii- 

laht Aminadaph ( Abhinadaph ) hanesinde idi. Samuel dev- 

rinin 20 nci senesinde Israil ogullan bir hiikiimdar iste- 

diler. 



Ill 

iBRANiLERlN KIRALLARI 

UgUNCU SERI BURADAN BA§LIYOR, iBRANiLERiN KIRALLARI 

Peygamber Sa m u e /’den sonra, ilk kiral5au/ geldi. Euse¬ 

bius's gore Is rail ogullari iizerinde 40 yil, An i anus's 

gore 20 yil hiikiimdarhk etti. Sa ul \ hukumdarliginin 3 iincii 

yilinda, A m a l i k a'y\ maglubetmi§, 31 inci yilinda Rama’daki 

Yonath’ta merasim yapilmi§ ve Saul burada nebilerle beraber 

peygamberlik etmi§tir. Peygamber Samuel, Saul devrinin 

35 inci yilinda oldu. Be§ yil sonra da Saul ile oglu Jonathan 

muharebede oldiiler. 

Saul'den sonra Jesse oglu Davud 40 sene hiikiim 

siirdii. Bunun 7 sini Hebron da, 33 iinii Kudiisie gegirdi. 

Biitiin omrii 70 yil devam etti. Davud, Sehyun (Zion 

yahut Sion) u in§a etti ve devrinin 10 uncu yilinda “Tabutul- 

ahd„i, bu tabut igin in$a ettirdigi gadira naklettirdi. Davud, 

Saul devrinin 10 uncu yilinda dogmu§, Saul devrinin 23 

iincii yilinda 13 ya§ina vardigi zaman hiikiimdar olarak mes- 

holunmu§ (kokulu yaglarla yaglanmi§), Saul devrinin 30 uncu 

yilind Gulyadh (Goliadh)\- oldurmu§tu. Davud kendi dev¬ 

rinin 39 uncu yilinda Lavi kabl'lelerini ayirmi§, i^lerinden yiiz 

(200?) 88 muganni:{ se£mi§ ve tayin etmi§ti. Davud bunlari 

24 fikaraya ayirarak her fikaraya mensup 12 ki§iyi teganniye 

memur etmi§ti. Davud, etrafindaki milletlerle harb ederek onlari 

yenmi§ti. Devrinin 28 inci yilinda Efes ve Samos in§a olunmu§tu. 

[Diger bir yazmada deniliyor ki: Davud harbde ordusunun 

kumandani olan Uriah's kar§i hareket etti ve ona kar§i ha- 

zirladigi tuzak sayesinde Uriah'in kom§u milletlerle harb ettigi 

1 Araplar buna Talut ( ) derler. 0. R. 

2 Araplar buna Calut ( C>j5U ) derler. 0. R. 

3 Muhtasar’da 288 ki§iden bahsolunuyor. O. R. 
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bir sirada karisi Bath sheba yi aldi ve Davud' un gayri 

me§ru olan oglu Suleyman bu kadindan dogdu. Davud 

boylece giinah i§ledi]1. 

Buyuk filosof ve felsefenin be§ direginden biri olan Em¬ 

pedocles onun devrinde ya§amakta idi. (Bu be§ diregi 

te§kil eden diger filosoflar Pythagoras (Fisagoras), Socra¬ 

tes, Plato (Eflatun) ve Aristotle (Aristo) dur. Empedoc¬ 

lese isnat olunan bir kitap vardir ki bu kitapta insanlarin 

nefsi akileye layik gordiikleri oliimden sonraki yeni hayati in¬ 

kar etmekte ve bu dii§iince Suleyman in Kohlath kita- 

binda (Kitabi Mukaddes-Vaiz) ki dii§iincelerine uymaktadir 2 3. 

Bu filosof, Allaha hakim, nafi, kavi denilmekle beraber 

Zat’in bir oldugunu, sifat’in ona izafe edildigini, onun bir rab 

oldugunu, gerek mana, gerek hakikat bakimlarindan ayriligi 

kabul etmedigini ilk dii§iinen kimse idi 

Davud'dan sonra 12 ya§inda olan oglu Suleyman 

geldi ve 40 sene hukiim siirdii. Biitiin ya§adigi yillar 52 yil- 

dan ibaretti. Suleyman saltanatinin 4 iincii yilinda Amuri- 

Ierin daginda Jebusili Aran in harman yerinde buyuk mabe- 

di kurmaga ba§ladi ve 7 senede in§aati tamamladi. Mabedin 

uzunlugu 60 ar§in, eni 20 ar§in, yiiksekligi 30 ar§in idi. Su¬ 

leyman saltanatinin 34 iincii yilinda Israil tannsini terk 

ederek Ku du s'un kar§isindaki dagda Moab’in (bir ilahe olan) 

1 Ko§eli parantez i^indeki fikra Bedjan’in notudur. 

- Bedjan bu miinasebetle diyor ki : Siileyman bu fikirde degildi. Sii¬ 

leyman Vaiz kitabinda yeni hayati kabul eder ve « o zaman toprak ev- 

velki haline donecek ve ruh onu veren Allaha riicu edecektir » 

12 nci bap. O halde Bar Hebraeus’un Suleyman hakkindaki fikri yanli§tir. 

3 Bar Hebraeus, Arap^a yazdigi Muhtasar’da bu bahsi §u §ekilde 

anlatir : « Bu filosof, Allahin zatindan sifatlari nefyeden ile miitefekkir- 

dir. Kendisi der ki : «Allahin zati varlifridir. Varli^i da zatidir. Hayati ve 

hikmeti Zati iizerinde ihtilafa sebebolmiyacak iki izafi manadir. Bu 

filosofun cismani maad’i inkar ettikten ba§ka ruhani maad’i da inkar 

eden bir eseri vardir. Davud oglu Suleyman kendine Kohlat adim ver- 

digi ve Dehriler mezhebini benimsedigi eserde bu filosofun mezhebini 

intihal eder » . Muhtasar, sa. 51. 

Muhassar-ed-Duvel’in tab’ina nezaret eden Antun Salhani « Siiley- 

man’in Dehrilere ait mutalaalari, bunlara inandigi iqin degil, belki bunlari 

red ve tenkid igin iradettigini, Bar Hebraeus’un bu yiizden yanilarak Sti¬ 

le y m an ’ 1 Dehriler mezhebine uymu§ sandigim soyler. 0. R. 
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C he mo s P a, Amon ogullarmin bir ilahi olan M alku m a 1 miir- 

tefi yerler in§a etti. Bunlarin her biririn uzunlugu 100 ar§in, 

eni 50 ar§in ve yiiksekligi 30 ar§in idi. Bunlara altindan kal- 

kanlar, piringten buhurdanliklar yaptirmi§ti. Saltanatinin bida- 

yetinde ir o m o s (Hiram), Sur kirali idi. Bu kiral mabedin in§a- 

sinda yardim etmek iizere Siileyman’a 80.000 adam gonder- 

mi§ti. Bazilarina gore Homer ve Hesiod bu sirada §ohret 

kazanmi§lardi. Suleyman, Antakya yi temellerinden yik- 

mi§ ve yedi §ehir in§a etmi§ti. 

Bunlar: Pa l m u r a (Palmyra) yani Tedmiir, Malo, Hasor, 

Maghdo, G h a z a r, Alt B e t-H aw r an, B a ’ l u t Pd u I s r a i /’in 

Mi sir dan gikmalari ile Mabedin in§asi arasinda 634 sene 

gegmi§tir. Diger yazmalarda 610, Muluk kitabinda 480 sene ya- 

zilidir. Boylece Muluk kitabi, dii§man hakimiyetine ait yillari 

hazfetmektedir. Resul Pauldt “Samuel'in geli§ine kadar 

450 sene onlan hakimler ile idare etti,, diyor. Adem'den 

Mabedin in§asina kadar 4168 sene gegmi§ti. 

Suleyman dan sonra oglu R e h o b o a m, Kudiis’ten Y e- 

huza uzerinde 17 sene hiikiim siirdii. 

Saltanatinin bidayetinde Jeroboam, Israil uzerinde 

22 sene istikamet dairesinde hiikum siirdii. Kendisi altindan 

iki buzagi yaptirarak birini Dan, digerini Bethel kabilesi nez- 

dinde bulundurmu§ ve “/ s r a i l! sizi Mi sir diyarindan gika- 

ran ilahlar bunlardir,, demi§ti. Peygamber Sh a m a y a (§emi) 

Yahudiye den gelerek onu, i§ledigi bu giinah yiiziinden ve 

Israili giinaha dii§iirmesi yiiziinden, muaheze etti, ve soz soy- 

liyerek “Ey mezbah! ey mezbah! dedi, rab §oyle buyurur: 

Davud evinde Josiah isminde bir ogul dog^acak ve senin 

iizerinde putlara tapan kahinleri kurban edecek ve senin iize- 

rinde insan kemikleri yakacak,,. Bu yiizden Jeroboam pey- 

gamberi oldiirmek igin elini uzatti ise de, eli kurudu. Fakat 

Jeroboam peygambere yalvardi ve eli kurtuldu. Epipha- 

nius'un anlati§ina gore bu peygamberin adi Yoyada idi, 

ve Shamrin (Samaria) dan gelmi§ti. Fakat bu peygamber ihti- 

yar bir adam olan peygamber Abhiton ile konu§arak ona ya- 

lan soyledigi igin bir aslan tarafindan 61diiriilmii§tii. Qiinkii 

1 Moloh ( Kitabi mukaddes, muluk salis, Bak XI, 5 ) 0. R. 
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bu peygamber Allahin emrine kar§i gelerek onun yenmemesini 

istedigi yerde ekmek yemi§ti. Onun igin aslan tarafindan 

pargalanmasindan sonra diger peygamber onun elbisesini ala- 

rak 12 pargaya ayirmi§ ve 3 par^asmi Jeroboam’a gon- 

dermi§ti. 

Rehoboam devrinin 5 inci yilinda Misir kirali Shis ha ky 

Jeroboam in hiyaneti sayesinde Ku cl iis't kar§i hareket 

etmi§, Siileyman in yaptirdigi altin kalkanlari almi§ ve Re¬ 

hoboam bunlarin yerine piringten kalkanlar yaptirmi§ti. 

Rehoboam’dan sonra oglu Abhya (LI) 3 sene hiikiim 

siirdii. Jeroboam 80,000 adam ile Yahudiye ogullarindan 

4,000 muharip toplami§ ise de, Jeroboam hezimete ugrami§ 

ve Israil ogullarindan 50,000 ki§i maktul dii§mii§tii. Abhya 

14 kadin ile evlenmi§ ve 24 erkek, 16 kiz gocuguna sahip ol- 

mu§tu. Abhya ile Shamaya bu sirada rabbin kelammi 

soylediler. 

Abhya’dan sonra oglu Asa (b-\) 41 sene hiikiim siirdii. 

Devrinin 10 uncu senesinde Ku§ kirali 1 Zarah, lob as (Lib- 

zvas-Alibzuas) i yanina alarak bin kere bin adam ile ve 600.000 

Ku§lu ve Libyali ile Yahudiye’ye kar§i harb i^in geldi. Asa 

bunlara kar§i gikarak bunlari Gadhar’da kirmi§ ve maglu- 

betmi§ti. Asa, devrinin 15 inci yilinda putlari yakmi§, Ashtoreth 

(A§toret) §erefine bir bayrami tesideden anasini saltanattan 

atmi§, onun hakkedilmi§ heykelini (putunu) yakmi§ ve zanileri 

memleketten kovmu§tu. Asa devrinin 29 uncu yilinda Ala (V\) 

Israil iizerinde 2 yil hiikiimran oldu. Sonra Zamriy efendisi 

olan Basha nin oglu A l ay\ oldiirerek 7 giin hiikum siirdii. 

Daha sonra israil ayrildi ve bir kismi Tabhni ye, bir kismi 

Amriyt tabi oldu. Fakat Amri’nin kuvvet bulmasi iizerine 

Tabhni oldii. Zamriy halkin Amridtn ho§nut oldugunu 

gorerek, kendini ve sarayini yakti. 

Amri 6 yil kadar diiriist bir §ekilde hiikiim siiraiikten 

sonra, §amir’den §amrin dagini satin ahp bu dag iizerinde bir 

§ehir in§a ederek ona Shamrin adini verdi. Daha sonralari bu 

§ehre Sebastia ismi verildi. Burasi Nabholos (Nablus) tur. 

Amri 12 yil hiikiim siirdii. 

] Zenciler kirali. O. R. 
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Asa’dan sonra oglu Y as afat (Jehosaphat) 25 yil hii¬ 

kiim siirdii. Devrinin ikinci yilindan itibaren Amri’nin oglu 

Ahab, israil iizerinde 23 yil hiikiimran oldu. Bu kiral, Sur ve 

Sayda (Sidon) kirali Ithbel (Et hboal) in kizi Jezebel ile 

evlendi ve Non oglu Ku^a’nin lanet okudugu Eriha yi in§a 

etti, onu ilk dogan oglu Ab biram ile birlikte tamamladi ve 

en kii^iik oglu Shakhup ile kapilarmi dikti. Bu sirada Elijah 

(ilya) ve Obadiah, Abhi hud h, O z a i l ve Y a m s h i oglu M i- 

cah niibiivvet icraetmekteidiler. Zedekiah, Eliazar ve diger 

400 ki§i, yalanci peygamber idiler. Sahte peygamber Zedekiah de- 

mirden boynuzlar yaparak ba§ina koymu§ ve Ahab’a “bunlarla 

Edomlulari vuracak ve onlari helak edeceksin,, demi§. Jehosap¬ 

hat devrinin 29 uncu yilinda Ahab' in oglu A h a z i a h} Israil 

iizerinde bir yil hiikiim siirdii. Ve ondan sonra karde§i Joram 12 

sene hiikiimran oldu. Jehosapha Aan sonra oglu Joram 8 sene 

hiikiim siirdii. Bu kiral Ahab’in kizkarde§i Athaliah ile evlendi 

ve Jehosapha ^’in ogullari olan biitiin karde§lerini oldiirdii. Bu 

yiizden adalet asasi onu garpti, bagirsaklari dokiildii ve oldii. 

Joram dan sonra oglu Aha zi ah bir sene hiikiimran 

oldu ve bu sene iginde peygamber Elisha yi gonderdi, o da 

Yam$i oglu Yaho (Jehu) yu Israil hiikiimdari olmak iizere 

meshetti (ba§ina yag doktii), o da 28 yil hiikiim siirdii, ve 

Ahab'in 70 oglunu oldiirdiikten ba§ka, putlara bakan kahinlesi 

de oldiirdii ve B a' l mabedini yikti. Elisha’nin Jeho’yu meshet- 

mesinden sonra Yamshi oglu Jehuy Ahab’in oglu Joram’i Yahu- 

diye kirali Ah a zi ah' l ve Ahab'm kansi olan Saydali kadin 

Jezebel'x oldiirdii. 

Ahazia /z’tan sonra anasi Athaliah 7 sene hiikiim 

siirdii ve oglu Ahaziah’in katli iizerine biitiin kiralzadeleri 

imha etti. Yalniz Ahaziah’in oglu Yoash kurtulmu§tu. Aha¬ 

ziah’in kizkarde§i ve putlara bakan kahinlerin reisi Y oy ad ha 

(Jehoiada) nin karisi Yosha tarafindan saklanmi§ti. Bu Jeho- 

iada Yahudiye’yi bir araya getirerek Athaliah’i oldiirdii, he- 

niiz 7 ya§inda olan Yoash’i hiikiimdarhga getirdi ve Yahudiye 

adamlarini Ba'l evine gondererek mii§riklerin kahini olan 

Mathan’i oldiirdii. 

At ha l i a /z’tan sonra onun oglu A h a z iah' in oglu Y oash 

40 sene hiikiim siirdii. Yoa§’in 25 inci yilinda Jehu nun oglu 
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Yahoahaz, Israil iizerinde 17 sene hiikiimran oldu. 36 nci 

yilinda Peygamber Elisha olmii§, daha sonra Yoash da koleleri 

tarafindan 61diiriilmii§tii, 

Yoash’tan sonra oglu Amos y a 29 yil hiikiim siirdii. Bu 

kiral Ed om ve Seir (yahut §amir ?) i fethetti. Bunlarin 

ilahlarim Kudu s'e getirerek onlara hizmet etti. Amosya nin 

10 uncu yilinda Yoash, israil iizerinde 16 sene hiikum 

siirdii ve Suriye kirali Bar Had ah (Had ad oglu) ile 

harb etti, Haza z/’in almi§ oldugu §ehirleri istirdadetti ve 

rabbin Elisha'ya olan kelamina gore, Edom lulari iig defa 

vurup kirdi. Bu sirada Ho$a ve Amos ve Naham ve Yo- 

nathan rabbin kelamim soylemekte idiler. A m o s y a’nin 18 in- 

ci yilinda Yorabham, israil iizerinde 40 sene hiikiim siirdii. 

Yahudiye kirali Amosya, israil hiikiimdari Yoash ile harb etti. 

israil ogullari Yahudiyye’ye kar§i harb ederek bunlarin 300 

adamlarini oldiirdiiler. Amosya ya da bir mizrak isabet et- 

mi§ ve o da olmii§tii. Bazi muharrirlere gore Amosya, Lac- 

hish't kagtigi sirada koleleri tarafindan hangerlenmi§ti. isra¬ 

il ogullari Kudiis’e gelerek §ehir duvarlarini 400 ar§in kadar 

yikmi§lar, §ehirdeki altin ve giimii§leri toplami§lar, Allahin 

evinde ve kiralin sarayinda bulunan biitiin kablari alarak 

$ a mr i n a (Samaria’ ya) gitmi§lerdi. 

Amosya dan sonra oglu Azarya 52 sene hiikiim siirdii. 

Ona Ozia da denilir. Saltanatinin 24 iincii yilinda cesaret 

gosterip rabbin mabedine gitti ve tiitsii takdim etmek istedi. 

Kahin Azarya (Ozia) tarafindan menolunmakla beraber gitmek 

istemedigi igin birdenbire biitiin viicudunu ciizam kapladi ve 

o zamandan ba§hyarak oglu Yotham hiikiimet i§leri ile me§- 

gul oldu. Bu sirada Peygamber isaia (h*-') 24 sene rabbin 

kelamim soyledi. Fakat kendisini muahaze etmedigi igin kira¬ 

lin tiitsu takdimine ciiret ettigini goriince Ozia’nin oliimiine 

kadar yani 28 yil niibiivvetten mahrum kaldi. Daha sonra bu 

diiriist ve iyi adam 61 sene rabbin kelamim soyledi. Ozia 

devrinin 29 uncu yilinda Zachariah, israil iizerinde 6 ay 

hiikiim siirdii ve boylece Yaho (Jehu) nun 4 oglunun omrii 

son buldu. 

Zachariah'tan sonra Shalom bir ay ve ondan sonra 

Mahnim 10 sene hiikiim siirdiiler. Taphsah ahalisi §ehirleri- 
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nin kapisini kendisine agmadiklari igin §ehri tahribeden ve 

§ehir kadmlan iginde gebe olanlann kannlarim de§en adam 

budur. 

Ozia’nin 34 iincii senesinde Babil kirali Pol, Samaria - 

ya kar§i hareket etti ve Israil kirali Mahnim'den 1000 talen 

giimii§ alarak geri dondii. Ozia’nin 40 inci yilinda P ekhaij a, 

Israil iizerinde 10 yil hiikiim surdii. Ozi a nin 48 inci yi¬ 

linda Asur kirali Tiglath-Pileser, Yahudiye ve Israili 

zaptetti ve halkin biiyiik bir kismini esir ederek alip gotiirdii. 

Bu Ozia, Gath, Asotos (Ashdod) ve Yamina’nin butun surla- 

nm yikti ve Patara (Petra ?)’da ikamet eden araplara kar§i 

harb ilan etti. Porphyryrios'a gore Homer ve Hesiod 

bu sirada §ohret kazanmi§lardi. 

Ozza’dan sonra oglu Yotham 16 sene hiikiim surdii. 

Bu kiral, Kudus duvarlarinin biiyiik bir kismini in§a etti ve 

Ammonlular'i magliib ederek onlari vergiye bagladi. 

Yothamdan sonra oglu Ahaz 16 sene hiikiimdarlik 

etti. Bu kiral da putperestlerin ilahlarina kulluk etti ve kotii 

olan i§ler i§ledi. Israil kirali Pekah, Suriye kirali Rasan’i 

getirdi ve Yahudiye’ye kar§i harb ederek 12000 kere 1000 

adam oldiirdii. Kudiis kirali Ahaz, Asur kirali Tiglath- 

Pileser e haber gonderdi, o da geldi, Rasan i oldiirdii. 

§am’a kar§i harb etti, Edomlulari (Aramileri?) ele gegirdi; bun- 

lardan biiyiik bir miktar giimii§ aldi ve memleketine dondii. 

Ahaz devrinin ikinci yilinda Ho§ha, Pekah'a kar§i isyan et- 

mi§, onu 61diirmii§ ve Israil iizerinde 9 sene hiikiim siirmii§tii. 

Ahaz devrinin 8 inci yilinda Asur kirali Shalmaneser, Isra- 

il’e kar§i hareket etti, Hosa, onun harag veren bendesi oldu, 

sonralan da isyan etti. Ighuptos (Misir’da)da ikamet etmekte 

olan Ku§lu Adharmleck'e yardim igin haber gonderdi. 

Shalmaneser bunu haber alinca $amrin'e kar§i tekrar 

hareket etti ve §ehrin etrafina iig sene kadar karargah kur- 

duktan sonra burasini zaptetti; Israil ogullanni, yani 10 kabi- 

leyi esir ederek Babil’e gotiirdii. !§te Ilk Esaret bu idi. 

Adem den bu seneye, yani Ahaz devrinin 11 inci yilina 

kadar, 4730 sene gegmi§ti. 

Ahaz, Suleyman m yaptirdigi piling okiizler iizerin- 

deki piring buhurdanhklari indirdi. Bu sirada Rodos adasi 
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tahkim olunmu§ ve Araplar tarafindan zaptolununcaya kadar 

bu hal iizere 1405 sene kalmi§ti. Bundan ba§ka Sikilia (Sicilya) 

daki Salinos $ehri in§a olunmu§ ve Sakali ile Pontos’taki 

Trapizonta (Trabzon) Bithynea daki Kuzikos (Cyzicus) ve 

Italya daki Kalanon ve Lycanici §ehirleri kurulmu§tu. 

Ahaz devrinin 7 nci senesinde Romolus hiikiim siirmii§ 

ve italya’daki biiyiik ve me§hur Roma §ehrini in§a ederek bu- 

rada ikamet etmi§ti. Bu zamana kadar italya kirallarina, Latin- 

ler deniliyordu. Bu devirden itibaren bunlara Romalilar 

yani Franklar denilmi§tir. 

Ahaz dan sonra H e z ek i ah 29 sene hiikiim siirdii. §a- 

mirin memleketi ile ve 1 sraililere ait olan biitiin iilke Asurlula- 

rin elinde ve onlara tabi idi. H e zeki ah, Kudiis'te Ya- 

huda iizerinde hakimdi ve yalniz H e ze ki ah miistakil kalmi§ti. 

Hezkiah devrinin 8 inci yilinda Asurlu Shalamane- 

ser, Yahuda’yi gozetmek iizere adamlar gonderdi. Tann, 

Shalmaneser }'\ bunlarin iizerinde hakim kildigi igin, o da 

bunlara, bu memleket tannsinin hiikmiine gore hareket etmeyi 

emretti, onlara ismi A z ary a olan bir kahin gonderdi ve bu- 

nun onlara Musa’nm §eriatini ogretmesini istedi. O da onlara 

ibrani ile Or a it a' yi (yani Pentateuch' u)1 yazdi. Bu yiizden 

Sa m e r i n ’liler (Samiryeliler) yalniz bunu kabul ederler. Denil- 

digine gore bu A z aery a, Arami, yani Siiryani ile yazilmi§ bir 

kitabin yardimi ile Oraita’yi yazmi§ti. Siiryaniler’in elinde bu- 

lunup Fes hi tt a adi verilen niisha budur. 

Hezekiah devrinin altinci yilinda Kudiis’e kar§i hare¬ 

ket eden Sennacherib Asuriler iizerinde hiikiim siiriiyor- 

du. Bu adam Hezekiah’in yalvarip yakarmasi dolayisi ile mag- 

lup olmu§, Hezekiah’in omriine 15 sene katilmi§ ve Allahin 

melegi, Sennachreio'in karargahindaki 185.000 adami ol- 

diirmii§tii. Bu hukiimdar, Ku§’lularin kirah T ar ha k (Tirhakah)in 

kendisi ile dovii§mek iizere hareket ettigini haber alarak 

dogrudan dogruya Ninova’ya d6nmii§ ve burada ogullan ta¬ 

rafindan oldiiriilmii§tii. Hezekiah su ile dolu bir havuz vii- 

cuda getirerek Kudiis’e giden bir kanal yaptirmi§ ve su yol- 

larindan su getirtmi§ti. Kendisi Babil kiralimn elgilerine, evin- 

1 Yani « Tevrati » yazdi. Muhtasar sa. 64. O. R. 
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de bulunan her§eyi gosterdigi igin Tann ona gazabetmi§ 

ve ona §u sozler soylenmi§ti : “ senin evinde gordiikleri 

her$ey onlarin olacak ve senin ogullann Babil kiralinin 

evinde haremagalari olacaklar „ . Buna kar§i He z e k i a h 

Rabbin sozii iyidir. Qiinkii benim giinlerim selamet ve 

emniyet iginde geqecektir „ dedi. Onun devrinde, Israil ile 

esir olan ve Ninova’da ikamet eden ve ger^ek bir adam 

olan Tobitt Feri§teh Ref ail tarafindan beslenmi§ ve goz- 

lerine ariz olan korliik bu melek tarafindan verilen baligin 

safrasi ile zail olmu§tu. Bu sirada Syracusey Katana, 

Leontins Oy M a ghl a r a , Martoniya (Taormina?) 

ve Chreronesus §ehirleri Sikilia 1 ’da in§a olundu ve 

Sennacherib de Kilikya’daki Tarsus’u in§a etti. 

Hezekiah' tan sonra oglu Menasseh 55 yil hiikum 

siirdii ve devrinin 13 uncii yilinda, bir destere ile ikiye bo- 

liinmek suretiyle E§iya Peygamberi oldurdu. Bu yiizden Allah 

onu reddetmi§ ve onu Asurlularin eline birakmi§ti. Bunlar onu 

esir alarak demirden yapilma kuvvetli zincirlerle baglami§lar 

ve Ninova’da hayvanlara mahsus bakirdan yapilma bir kafesin 

igine koymu§lardi. Felaketin agirhgi kar^isinda bunalarak ata- 

larmin tanrisina doniip tovbe etmi§, me§hur dua ile Allaha 

yalvarmi§, Allah da duasini kabul etmi§, kendisi serbest bira- 

kilmi§ ve Kudus'e donmu§tu. Menasseh yaptirmi§ ol- 

dugu dort yuzlii heykeli mabetten atarak pargalami§, biitiin 

putlari da yikmi§, Kudus’iin cenup duvarini yaptirmi§ ve Ya- 

huda’yi tesis etmi§ti. Pontos’ta M it hi a, /strisf Akant- 

hosy Akardia ve Estagira §ehirleri, Sikilia ( Sicilya ) 

da Salinos §ehirleri kurulmu§tu. Menasseh devrinin 21 inci 

yilinda Chalcedan §ehri in§a olundu ve ilk phusikos 

( physicus) yani tabiiyatgi filosof olan Milesyeli Thalis (Thales) 

bu sirada §ohret kazanmi§, I ski tier Filistin'e kadar 

memleketi zaptetmi§lerdi. Menasseh'm 36 nci yilinda kii- 

9iik Sennacherib Asuriler iizerinde hukiimdarhk ediyordu 

ve bir sene sonra Menasseh'i yerine gondermi§ti. Me¬ 

nasseh devrinin 40 inci yihndan ba§hyarak, Tullos Romali- 

1 Bedjan Tall Mahre’li Dionysius’un eserine bakarak bu isimleri tas- 

hih etmi§tir. Sa 24, nota bak. 
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lar (Bizanslilar) iizerinde31 yil hiikiim siirdii. ilkdefa olarak mor 

elbise giyen ve §ahane asalar kullanan Host i l os da bu kadar 

hiikum siirmii§tur. B ozantia' da ilk bina Bozos tarafin- 

dan kurulmu§ ve 997 yil sonra Constantine burasini ihya 

ederek geni§letmi§ ve ona Constantinople adini vermi§ti. 

Me n a s s e //ten sonra oglu Ammon, ibrani Kitabi Mu- 

kaddese gore 12, A ni anus' a gore 2 yil hiikum siirdii. Am¬ 

mon, yabanci ilahlara, yani putperesetlerin sahte ilahlarina 

kulluk etmi§, bunlara kurbanlar sunmu§ ve koleler tarafindan 

vurularak kilig ile 61mii§tii. 

Ammon dan sonra oglu Jo si ah 31 yil hiikiim surdii. 

Onun 4 oglu vardi: Y ok any a, Yoyakim, Yahoahazve 

Zedekiah. Peygamber Danyal, Yakanya’nin ogludur. Anani- 

as'a gore Azarias ve Misael de Yoyakim’in ogullaridir. Bu si- 

rada Simeon’lu Koshin’in oglu Zephaniah, rabbin kelamini 

soylemekteydi. Josiah devrinin 13 iincii yilinda Ermiya 

peygamber rabbin kelamini soylemege ba§ladi ve 18 inci yi- 

linda kadin peygamber olan Hu Id hi rabbin kelamini soylii- 

yordu. Josiah bu sirada rabbin mabedine itina gosteriyordu 

ve Hilakya (Hilkiah)ya rabbin evindeki hazineden, i§gilere 

para vermesini emretti. Bu i§giler, temelleri kaziyorken, §eriat 

kitaplarmdan birini buldular. 

Josiah bu kitabi okuyarak Allahin emrettigi §eyleri og- 

renince igi heyecan ile yandi ve iistiinii ba§ini yirtti. Biitiin 

§eriata sadik kalmak igin andigti ve babasi Ammon’un yap- 

tirdigi biitiin putlari atarak mabedi temizledi ve heykelleri 

pargaliyarak mezbahlan yikti; biitiin kahinleri kesti ve Ba’al 

mezbahi iizerinde kemiklerini yakti. Boylece Yuhuda’dan Jero¬ 

boam a gelen peygamberin sozii gerqek gikti. Josiah devri¬ 

nin 31 inci yilinda Nakhauth (Necho), ki topal firavunun 

kendisidir, Misir’da hiikiim siiriiyordu. Bu hiikiimdar, Asur hii- 

kiimdari ile harbetmek iizere Firat iizerinde Mabbuk (Membic) e 

geldi. Josiah ona hiicum etmek iizere hareket etmi§ ve Nak¬ 

hauth tarafindan oldiiriilmii§tii. Koleleri onun cesedini geri 

getirerek Kudiis'it gomdiiler. 

Josiah'tan sonra oglu Yahoahaz iig ay hiikum sur¬ 

dii. Topal Firavun geri donerken bu krali esir olarak gotiirmii§ 
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ve onun yerine Josiah’in oglu olan karde§i Jeholiakim’i yerine 

oturtmu§tu. 

Y a h o a h a z’dan sonra karde§i Jehoiakim, 11 yil hu- 

kiim siirdii. El-Yakim adi ile tanilan zat odur. Onu Topal fir- 

avun karde§inin yerine gegirmi§ ve her yil 100 talen altin ver- 

mege mecbur etmi§ti. El-Yakim devrinin 3 iincii yilinda 

Kaldeli Nabhupalsar’in oglu Nebuchadnezzar Asuriler 

iizerinde 44 yil hiikiim siirdii ve Kudiis’e kar§i yiiriiyerek esir- 

lerle birlikte mabedin kablarini almi§ ve El - Ya kirn i vergiye 

baglami§ ve gitmi§ti. Bu esaret sirasinda Danyal ile arkada§- 

lari Babil’e gittiler. Babil’de olan ilk esaret budur. Topal fira- 

vun Membig’i harabettikten ve Josiah’i oldiirdiikten sonra 

Misir’a donmii§ ve Nebuchadmezzarx 61durmii§tu (?). 

Yoyakim devrinin 8 inci ve N e b u c h a d n e z z a r’in 5 

inci yilinda, bu firavun tekrar Kudus’e kar§i yiirumii§, Yo- 

y a kirn i vergiye baglami§ ve geri d6nmii§tu. Nebuchad¬ 

nezzar devrinin 8 inci yilinda Yoyakim oldu. 

Yoyakim'den sonra oglu Yoyakhin geldi. Me it a 

incilinde ondan Y ok any a diye bahsedilir. Ondan babasinin 

adi olan Yoyakim diye bahsolundugu da vakidir. Bu zat uq 

ay hiikiim siirdii. Onun kalbi Allahtan donmii§, Nebuchad¬ 

nezzar da iigiincii defa hareket ederek onu, anasini ve en 

belli ba§li adamlarini esir alarak Babil’e gotiirmii§, o da Ba- 

bil’de 37 sene esir kalmi§ti. Nebuchadnezzar, Josiah'm 

amcasi olan ZedekiaKl tahta oturtmu§tu. 

Yoyakhin’den sonra amcasi Z e deki ah 11 yil hiikiim 

siirdii. Z e deki ah devrinin dordiincii yilindan itibaren Estig- 

hos (Astyages), Medler iizerinde 38 yil hiikiim siirdii. Devrinin 

19 uncu yilinda, yani Ze deki ah' in 11 inci yilinda Nebuch¬ 

adnezzar 4 iincii defa Yahuda’ya kar§i hareket etti ve or- 

dusunun kumandani olan Nabhuzardan mabedi ve Kudiis 

§ehrini yakti. Zedekiah’i esir alarak gozlerini kor etti, pek azi 

miistesna olmak iizere, biitiin Yahudileri esir alarak gotiirdii, 

ve boylece Israil ogullari saltanatinin zevalinden sonra 155 

sene kadar payidar olan Yahuda saltanati da sona erdi. Er- 

miyay mabedin yikilmi§ oldugunu haber alinca §eriat lev- 

halarini ve Tabudulat’i bir magaraya sakladi ve bir kimse 

bunlarin nerede olduklarmi bilemez oldu. C l e m e n sy mabedin 

Abul-Farcic Tarihi, F : 7 
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yakilmasindan ba§liyarak 70 sene suren esaretin Hystaspes 

oglu Darius un ikinci yilina kadar devam ettigini hesaplar. 

Peygamber Haggai ile Zechariah da buna §ehadet et- 

mekte ve “ yarabbi ! Kudus ile Yahuda $ehirlerine ne zaman 

merhamet edeceksiny giinkii onlara kar$i gazabin 70 sene siirdii,, 

demektedirler. Eusebius ile Andronicus da aym fikirdedir- 

ler. Digerlerine gore El-Yakin in ugiincii yilindan Cyrus 

(Kurus)'un 19 uncu yilina kadar 70 sene tutmaktadir. Ya- 

hut Jo si ah' in 13 uncu yilinda peygamber Da ny a /’dan, yani 

Ermiya’nin rabbin kelamini soylemege ba§lamasindan itibaren 

bunlari hesaplamak gerektir. Africanus’a gore Zedekiah devri- 

rinin ba§lamasindan itibaren 70 sene gegmesi icabeder. Mabedin 

yakilmasina kadar 23 hiikumdar gelmi§tir ve bunlarin devri 
A 

525 sene siirmu§tur. Adem’den ba§hyarak ge^en miiddet 4516 

sene idi. 



IV 

KELDANi (BABiL) KIRALLARI 

DORDUNCU SERI. KELDANi (BABiL) KIRALLARI 

ZedekiaWtan sonra Keldcini Nebuchadnezzar, Ma- 

bedin yanmasindan sonra, 24 yil hiikiim usrdu ve yahudi- 

lerin saltanatina son verdi. Daha once de 19 yil hukiim siir- 

mii§ bulunuyordu. Boylece biitiin saltanal yillari 43 e varmak- 

tadir. Kendisi mabedin yakilmasindan sonra be§inci defa ola- 

rak Sur §ehrini muhasara etti ve karadan §ehre dogru ta§tan 

bir koprii in§a etti. Sur ^ocuklari, korktuklari igin her§eyi 

denize atarak kagtilar ve Babililer de Hiram'x gevirerek 

oldiirdiiler. Hiram, Juda kirallarinin devri devaminca 503 yil 

ya§ami§ti. Misir topraklari da Sur denizinde in§a ettikleri 

koprii yiiziinden N e b u c h a d n e z z arm ordusuna miikafat 

olarak verildi. Nebuhadnezzar daha sonra Babil'e don- 

dii ve burada kremastos'u, yani Asdi bah^eyi viicuda ge- 

tirdi ve onu diinyanin acayibi sebasindan biri olmak iizere 

yaptirdi. Esaretin 13 iincii yilinda 60 ar§in boyunda altindan 

bir heykel yaptirdi, giinku Han any a (Ananias) hanedanina 

mensup olanlar bu yiizden zafer kazanmi§ti. Daha sonra ken¬ 

disi, Daniyalin ihbarina gore, bir hayvan oldu ve hayvan- 

lar ile birlikte goliin otlarim yedi. Bu sirada Jimnistik adi 

verilen miisabakalar Atina’da iin kazandi. Buniara bu ismin 

verilmesi, miisabakanin giplak adamlar tarafindan yapilmasi 

yiiziindendi. Bu Nebuchadnezzarm devrinde filosof ve 

riyaziyeci Hipparchus §ohret kazanmi§ti. Bu zat kendisin- 

den once gelenlerin hepsinden fazla, seyyarelerin yollarini 

g-ozetlemi§ ve en biiyiik dikkatle miilahaza etmi§ti. Batla- 

myos Claudius (Suntaksis adini ta§iyan Magisti eserinin 

miiellifi) onun yazilanndan aydinlanmi§ ve son derece istifade 

etmi§ti. Hioparchus'un yazdigi yigin yigin eserlerden bu¬ 

g-tin ancak biri mevcuttur. O da “I$ik veren ecramin esran}, 
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adini ta§iyor ve diinyadaki muhtelif devletlerin zuhuru bildiri- 

liyorl. 

Nebuchadnezzar dan sonra oglu Kotii Merodach 

babasinin gildirmasindan sonra degil, oliimiinden sonra 3 yil hii- 

kiim siirdii. Bu kiral hiikiim siirdugu sirada Yoyakim'i yani 

Yoyachin veya Yocanya B. Yoyakim yani Elyakim’x 

hapisaneden gikardi ve onu taziz etti, o da Esaretinin 37 nci 

yilinda, yani mabedin yikilmasindan 26 yil sonra Kotii Mero- 

dach’in sofrasinda ekmek yedi. 

Kotii Me r o d a c /z’tan sonra karde§i Beltshasar (Bel¬ 

shazzar) 2 yil, Keldanilere gore 5 yil, hiikiim siirdu. Devri- 

nin ilk yilinda Daniya l 4 saltanati remzeden 4 hayvana ait 

riiyayi gordii. Belshazzar, saltanatinin ikinci yilinda, asilza- 

delerine biiyiik bir ziyafet verdi. Kendisi bin ki§i tarafindan 

goriilebilecek bir yerde oturarak §arap igiyordu; fakat onlarla 

beraber oturmuyordu. Fazla ciiret gostererek babasinin Kudiis- 

teki mabetten getirdigi mabet hizmetinde kullanilan kablardan 

§arap igtigi zaman bir elin golgesi goriindii ve duvann iizeri- 

ne mahkumiyetinin fermanini yazdi. Aym gece Medyeli Darius 

geldi ve kendisini oldiirdii. 

1 Bedjan in notu : «Ecranu semaviyede esrar yoktur ve bunlardan 

Allahin ne yapmak istedigi ogrenilemez». Bedjan daha sonra Daniyal ki- 

tabinin 4 iincii ishahinin 17 nci ayetini iktibas eder. 



V 

MEDLERiN KIRALLAR1 

BURADA KELDANI KIRALLAR1NDAN MED 
KIRALLARINA GEgEN BE§iNCi SERI BA§LIYOR 

Belt hasar ’dan sonra medli Darius' ki napharhidas 

(Nabonidus) tur, Bel teshazar' 1 oldurdiikten sonra bir 
yil hiikiim siirdii. Kendisi bu sirada 16 yildan beri hiikiim sur- 
mekte idi. Darius bu yil i^inde Daniyal’i butun e§rafina ustun 
bir vaziyete getirdi. Bu yiizden Daniyal’e hasededildi ve ilk 
defa olarak aslanlar inine atildi. Onun kurtulmasi ile kendi- 
sine hasededenler de helak oldular. 



VI 

iRANLlLARIN KIRALLAR1 

MEDLERiN KIRALLARINDAN iRANLlLARIN KIRALLAR1NA 
GEQEN ALTINC1 SERi BURADA BA§LlYOR 

Medyeli Darius' tan sonra iranh Kurusy 31 yil hiikiim 

surdu. Bazi yazmalar 39, bazilan da 33 yil hiikiim siirdiigii- 

nii anlatmaktadir. Kurus Medyali Darius ’u oldiirdiikten 

sonra Keldanilerin, Asurlulann ve Medlerin saltanatlarina son 

verdi, Iranlilarm saltanatmi kurdu ve Babil'i ikametgah ( yani 

ba§§ehir) edindi. Kendisi diiriist adam olan Danyal'x saltana- 

tinin idaresine tayin etmi§ti. Danyal son derece gayretli idi 

ve Babil halkinin ilahi olan Bel putunu yikti. Bu Bel Kelda¬ 

nilerin ilk hiikiimdan idi ve Ninova'yx kuran Ninos'un ba- 

basi idi. Danya l, Yilani da oldiirdii ve Babil halkinin nef- 

retini kazanarak ikinci defa, iginde 7 aslan bulunan bir ma- 

garaya ( yahut kafese ) atildi. Peygamber Habakkuk, Juda’dan 

gonderilerek ona yiyecek getirdi; o da aslanlardan kurtuldu ve 

dii§manlari helak oldu. 

Danyal, Esaret yillanni hesabettigi sirada, Rabbin Er- 

miya eli ile haber verdigi 70 yilhk miiddetin dolmu§ oldugu- 

nu sandi, 21 giin orug tutarak ibadet etti ve milletin geri don- 

mesi igin dua ve niyaz etti. Sonra Dicle kenannda korkung 

bir riiya gordii. Bu riiyada, ketenden elbise giyen bir ada- 

mi gormii§ ve bu adam §u sozleri soylemi§ti : “ Dikkat et. 

Iranlilarm hakimine kar§i, milleti sahvermesi igin 21 giin 

dovii§ecegim. „ Kurus saltanatin ilk yilinda ( 70 yil heniiz dol- 

mami§ oldugu igin ) Zur babil ve Yozadak oglu Is ho 

ile birlikte 50,000 ki§iyi gondermi§, bunlara E^iya’nin kehane- 

tine gore, Kudiis mabedini in§a etmegi emretmi§ti. Fakat incil- 

ci John'un yazdigi gibi, mabedin in§asi, etrafindaki insan- 

lar yiiziinden, 46 yil kadar, yani Hystaspes oglu Darius’un 

6 nci yilina kadar gecikmi§ti. iranh Kurus’tan sonra oglu 
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Kampiz 8 yil hiikiim siirdii. ibraniler onun Nebuchadnezzar 

adini ta§idigim soyliiyorlar. 

Onun devrinde Judith, M a g o g la r ’dan yani Tiirkler- 

den olan Holophernes'i oldiirdii h Devrinin 6 nci yilinda 

Sur §ehri kamilen tahribedildi. 

Kampiz'den sonra Mecusi olan iki karde§ 7 ay kadar 

hiikiim siirdiiler. Fakat bu aylar Kampiz in devri iginde 

hesabedilmektedir. 

Mecusi olan iki karde§ten sonra Hystaspes oglu Da¬ 

rius 36 yil hiikiim siirdii. Devrinin ikinci yilinda 70 yillik 

esaret C l e m e n sf Eusebrius ve Andronicus ile H a g g a i 

ve Zekeriyya Peygamberlerin takririne gore, son buldu. 

Devrinin 6 nci yilinda ve iyar ayinda mabedin in§asi tamam- 

landi. Yiiksekligi 60, geni§ligi 20 ar§indi. ilk Suleyman 

mabedinin in§asindan ikinci mabedin in§asina kadar gegen 

yillar 508 dir. Bu sirada filosof Pythagoras 95 yil ya§adiktan 

sonra vefat etti, Aym sirada filosof Democritus ve filosof 

Diogenes, tabiiy atgi Anaxagoras, musiki§inaslardan Pindar 

ve Simonidesy tabip H i p.p o k r a t e s, sofistlerden Prota¬ 

goras ve i s o k r at e s y komedi muharrirlerinden Aristophan 

ve A peal is ( Eupoles ? ) §ohret sahibi idiler. 

Biitiin bunlar iginde diinyada en biiyiik muvaffakiyeti ka- 

zanan zat bugiine kadar tabiplerin iistadi ve reisi olan Hip¬ 

po crate s\w. Kendisi Emesa^.r §ehrinde ya§iyordu; ara- 

sira §ama. giderek bugiine kadar Hippocrates m Revoki diye ta- 

ninmakta olan bahgelerde ikamet ediyordu. Kendisi ilaht hir 

adamdi. Hastalari bedava tedavi ediyordu. Anlatildigina gore, 

iranhlarin hiikiimdari Arda$ir hastalanmi§ ve ona haber 

gondererek gelmesini ve kendisini tedavi etmesini istemi§, bu- 

nun mukabilinde saltanatimn yansini kendisine verecegini bil- 

dirmi§, Hippocrates hiikumdarin iicret teklif etmesi yiiziinden 

davetini kabul etmemi§ti. Onun hala meveut olan eserleri §un- 

lardir : Aphorism ler kitabi, Prognosis kitabi, Soyulnm$ arpa 

kitabi, Latifeler kitabi, Kosthron kitabi, Hava ve su kitabi, In- 

san tabiati kitabi, Ba§ agrilari (?) kitabi, Diatiki 

( ahty anty misak ) kitabi. 

1 Kampiz ordularinin ba§kumandani idi. O.R. 
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Darius’tan sonra oglu Ahshirash (Ahasuerus) 21 yil hii- 

kiim siirdii. Devrinin ikinci yilinda Misir’i fethetti. On birinci 

yilinda Atina’ya geldi ve onu ate§le yakti. Onun devrinde 

Amalikadan Haman, esaret devrinden geri kalan yahudileri 

mahvetmek istedi. Ester ve Mo r d i k ay guvallar giydiler, 

Allah da Haman in hazirladigi kotiiliigii kendi ba§ina ge- 

tirdi. Bazilari “bu hikaye, devrinde vuku bulan her §eyi ya- 

zan Ezra zamaninda yayilmi§ olsa idi, ona kar§i siikut et- 

mez ve mutlaka ondan behsederdi,, diyorlar. 

A h a s u e r u s’tan sonra oglu Artabanus 7 ay hiikiim 

surdii. Bunlarm 3 ayi babasinin devrine katilmaktadir. 

Artabanus’tan sonra Aryoch, yani Artaxerxes Lon- 

gimanus 1 41 yil hiikiim siirdii. Devrinin 9 uncu yilinda 

katip Ezra' ya, Kudu s'ii, yani mabedin in§asindan sonra §eh- 

ri in§a etmek iizere emir verdi. Katip Ezra ilahi bir riiya 

gordii ve hafizasindan Peygamberler Kitabini yazdi. Qiinkii 

§ehrin zapti iizerine kitaplari yakilmi§ti. Onun 20 nci yilinda 

saki N eh e mi ahy Kudiis’ii in§a etmek iizere gonderildi. Bu 

adam irk bakimindan Ibrani olmakla beraber bir haremagasi 

idi ve Artaxesxes'in sakisi idi. Kiral ve kiraligeyi ikna 

ederek Kudus’e gitti. Kudiis’te bulunan Yahudilerin, mukaddes 

ate§i yoktu. Qiinkii esarete gotiiriildiikleri vakit ate§i bir qu- 

kura atmi§lardi. N e h e mi a h, emretti, onlar da bir miktar 

topragi gukurdan getirdiler ve mezbahin iizerine koydular. 

Ate§ 146 seneden beri sonmii§ oldugu halde birdenbire tu- 

tu§tu. N e h e mi ah, Kudiis'te 12 yil kaldi. A r t a xe r x e s’in 

bu devrinde Danyal’da yazili olan 70 hafta hesabedilir ve 

bunlar 490 yih doldurur ve Yunanhlarm 366 yilina tesadiif 

eder. Bu da Kudiis’iin, devrinde muhasara edildigi Neronun 

ikinci yilina tesadiif eder. Bu ana kadar yazicilar yillarm he- 
sabini Peygamberler kitaplarindan ve £zra’dan ahyorlardi. 

Fakat bu andan ba§layarak bunlan M a k k abile Fin kitabindan 

ve Josephus ile African us adli miiverrihlerden aldilar. 

Artaxerxes’in 3 iincu yilinda filosof S o k r a t dogdu ve devrinin 

sonlarina dogru kendisine zehir igirildi. 

Aryoch’tan sonra diger bir Artaxerxes 2 ay hiikiim siirdii. 

1 Uzun elli demektir .0. R. 
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Bu Artaxerxes’ten sonra Saghdianos 7 ay hiikiim siirdii, 

fakat bu aylar daha onceki iki aya katilmalidir. 

Saghdianus’tan sonra Darius Nothus' 19 yil hukiim 

siirdii. Devrinin 15 inci yilinda Misir, Iranlilara kar§i isyan 

etti ve Misirlilar yabanci hakimiyet altinda 124 yil ya§adiktan 

sonra yerli bir hiikiimdar getirdiler. Ne he mi ah, Kudiis'iin 

biitiin surunun in§asini tamamladiktan sonra Babil’e dondii. 

Eflatun (P l at o) \ig gayri mahluk varlik, yani Allah, Madde 

ve sukut1 2 3 hakkinda dii§iincelerini yazdi. Eflatun, ruhlarin be- 

denden bedene hatta ha§eratin ve siiriinen hayvanlarin beden- 

lerine intikalini (ruhlarin tenasuhunu) ogretiyordu. Bu filosof 

kadinlarin orta mail olmasini tavsiye etmekte idi. Epicurus onun 

bellettigi §eylere tutundu ve Aristo, 70 ya§larinda oldugu si- 

rada Eflatun dan hikmet dersi dinledi. 

Darius No t h u s’tan sonra hakim Artaxerxers 40 

yil hukiim siirdii. Devrinin 15 inci yilinda Romalilar in dikta- 

torii Africanusy Kartacayx (?) tahribetti { ve bu memleket 

onun adina izafetle Afrika dim aldi. Ibraniler bu Artaxerest 

Asviros derler. Bu yiizden John, Ester hikayesine ait 

vakalarin bu devirde vuku buldugunu zanneder. Ke/mz^’lerin 

terciimesinde ona Artaxerxes denilmektedir. 

Hakim Artaxerxes’ten sonra Artaxerxes Ochus 27 yil 

hiikiim siirdii. Bu hiikiimdar kudretli bir kimse idi; Misir’a ha¬ 

kim oldu ve Misirlilar tekrar Iran hiikmiine tabi oldular. Misir 

hiikiimdari Naktanabus (yani Nek t-h e r-h e b i t) Etyopia’ya 

kagti. Bu adam birtakim biiyiiciiliikler sayesinde birgok ordu- 

larin kendisine kar§i hareket ettigini gormii§tii. Bir rivayete 

gore kendisi Biiyiik is ken clerm gayn me§ru babasidir. 

Oh us yahudileri de hiikmii altina aldi ve bunlan kendisine 

vergi vermege mecbur ederek onlan Hazer denizinin kiyi- 

sindaki Hyrcania §ehrinde yerle§tirdi. Bu sirada Iskender’in 

babasi Filip, Makidonya’da 27 yil hiikiim siirdii. Iranli Chus’un 

13 iincii ve Filip’in 7 nci yilinda biiyiik Iskender, Hellas’ta 

dogdu. Anasinin adi Olympias idi. 

1 Cariye veya odalik oglu demektir. 0. R. 
2 Muhtasar-ed-Diivvelde §oyledir : Mebdeler uijtiir : ilah. heyula ve 

suret 0. R. 
3 Muhtasari’da §oyledir : Karhizonia O. R. 
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Oc/zzzs’tan sonra oglu Par sis (/Irszs) 4 yil hiikiim 

surdu. Bu sirada Sokrat, Eflatun ve Aristo §ohret 

sahibi idiler. Eflatun 82 ya§inda oldii ve onun yerini, 

Aristo degil, amcasinin oglu Sposipos (Speusippus) 

tuttu. Qiinkii Aristo onun tilmizi olmakla beraber dii§iince- 

lerini, bilhassa ruhlarin tenasuhuna ait fikirlerini kabul etmi- 

yor ve bu dii§iincelere §iddetle itiraz ediyordu. 

Bu sirada yahudilerin ba§kahini ve Onias in (?) kar- 

de§i Manasseh, Garzim (Gerizim) daginda Kudus'leki 

mabede benzer biiyiik bir mabet in§a etti ve kiral Filip in 

oglu Iskencler, /Irzs/o’nun talebesi oldu. Sokrat ve 

Eflatun biiyiik Phythagoras’tan hikmet tahsil etmi§lerdi. Sok¬ 

ra Pin bliimiinden sonra Eflatun §ohret kazandi. iskenderi- 

yeli The on, Efldtun'un 33 kitap yazdigini bildiriy or; Po- 
litikon kitabi, Kanunlar kitabi, Phaedo kitabi, Timaus kitabi 

bunlar arasindadir. Eflatun baba tarafindan da, ana tarafin- 

dan da asil bir kimse idi. Qiinkii babasi Posidion un ve 

anasi Atinelilerin kanuncusu Solon un neslindendi. 3a§kalari- 

na gore Eflatun, gengliginde §iir sanatinda yiiksek hiinerli 

idi. Sokrat'in talebesi olarak tahsil gordiigii zaman iistadinin 

§iir sanatini hor gordiigiinii anliyarak §iir kitaplarini yakti, 

Sokrat'a baglanarak 50 yil onun talebesi oldu ve Phytha- 

goras’in hikmetini ondan ogrendi. Oldiigii zaman birgok top- 

raklar (yahut bahgeler), iki kole, bir kadeh ve gocuklugunda 

asalet alameti olarak kulaklarina taktigi bir kiipe birakmi§ti. 

Sair mallanni karde§inin kizlanni evlendirmek igin sarf etti. 

E§yalannin bir kismini da dostlari arasinda taksim etti. Meza- 

rinin iizerinde §u yazi yazilidir: “Burada hikmette, iffette ve 

diiriistliikte biitiin insanlara iistiin olan ilahi bir adam yatiyor. 

Hikmeti medheden her adam Eflatun u medheder. Qiinkii hik- 

metin gogu onda idi.,, Mezann diger tarafina §u yazi yazilidir: 

“ey arz, Eflatun un bedenini gizliyorsan da onun ruhunu 

gekemezsin, giinkii o asla olmez,,. 

Aristo, Istagira' li tabip N i c o m a c h o s'un oglu idi. 

Stagira, Makedonya’nin bir koyiidiir. Onun baba ve ana ta¬ 

rafindan §eceresi Asklepiades'e varmaktadir. 20 yil kadar 

Eflatun’a miilazemet etti. Aristo, derse gelmedigi zaman 

Eflatun §u sozleri soylerdi: “akil (yahut idrak) heniiz gel- 
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medi. Filosof hakikatten uzaktir ve onu dinliyenler sagirdirlar,,. 

Aristo hiikiimdarlar tarafindan son derece izzetu ikram go- 

rur, i s k e n d e r onun talimati dairesinde devlet i§lerini idare 

ederdi. Iskender diinya hukiimdarlari ile harbe giktigi zaman 

Aristo huzura kavu§ur ve lisaniyat, tabiiyat, ilahiyat hak- 

kinda kitaplar yazar ve adetleri tetkik ederdi. Yaki§ikh bir 

adamdi, rengi agikti (yahut beyazdi), gozleri ve agzi kiiguktii, 

yanaklari enli, sakali sik, burnu enli, gozleri agik mavi renkli 

idi (?). Tek ba§ina yiiriidiigu zaman siiratle adim atar, ba§- 

kalari ile birlikte yuriiyunce agir agir ilerlerdi. Kitap okudugu 

zaman arasira uykuyu biisbutiin unutmu§ goruniirdii. Her 

kelimeye ehemmiyet verir ve onun kuvvetini itina ile ara§ti- 

nrdi. Bir sual soruldugu zaman siiratle cevap vermez, ceva- 

bini bir miiddet sonra soylerdi. §arkilari (destanlari) severdi. 

Biri ile miinaka§aya giri§ti mi, miinaka§ayi kazanip kazanma- 

mayi dii§iinmez, fakat hakikatla alakadar olurdu. Yamldi mi 

yanli§ini itiraf ederdi. Kendisi ile miinaka§a eden kimse haki- 

kati anlatirsa bu hakikati seve seve kabul ederdi. Giyini§i, 

yemesi, igmesi, aile hayati, hisleri ve heyecanlan ogiilmege 

layikti. 68 ya§inda oldii ve bir ogul, bir kiz, bir zevce, kole- 

ler, cariyeler ve birgok mallar birakti. 

Fikir ve mezhep itibariyle onun yerine karde§inin oglu 

Theophrastus geldi. Oldiigii zaman ailesine ve talebesine 

talimati ihtiva eden giizel bir vasiyet birakti. 

Sokrat hakkinda deniliyor ki, bu adam kendini son 

derece mahrumiyet iginde ya§atti. Qali§mayi severdi, fakat 

maddi zevkleri ve eglenceleri sevmezdi. Bir ev iginde degil, 

bir gukur (yahut kuyu) iginde ikamet ederdi. Adamin biri 

kendisine “gukur gokerse ne yaparsin?,, dedi. O da §u cevabi 

verdi : “gukur gokerse yeri gokmez,,. §u sozii soylemek itiya- 

dinda idi : “bedenin di§ giizelligi ruhun ig guzelligini agiga 

vurur,,. Atineliler onun daima ders vermek igin yaki§ikli geng- 

leri segtigini gorerek onun bunlara a§ik oldugunu sandilar. 

Kendisi, kirali, ya§adigi sefih hayattan dolayi, §iddetle mua- 

heze ettigi igin kiral, ogullan Anitos ve Militos’u ki§kirtti, 

bunlar da Sokrat' 1 sodomizm ile itham ettiler; kiral da onu 

zehirle oldurdu. ilahiyatgi aziz Gregory, eserinin ikinci kis- 

minda, bu Sokrat'tan bahsederek der ki : “Sokratin guzellik 
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a§ki (!), her ne kadar utaniyorsam da, onun oglanlara a§ki 

demek icabediyor. Fakat kendisi ogiilmege deger ^eylerde 

iffetini muhafaza etmi§ bir adamdi (?)„. 

Parsis’ten sonra Arshach (Arsham) oglu Darius 6 yil 

hiikiim surdii. Devrinin ilk yilinda heniiz 20 ya§inda bir geng 

olan biiyiik /skender taht iizerinde idi. Boyu iig ar§indi ve 

kendisinden once gelen hukiimdarlarm her hangisinden daha 

buyuktu. Birgok memleketler fethetti ve 35 kirali yikti. Ordu- 

gahinda 12 kerre 10 bin adam vardi. Darius'un ve Isken- 

der' in 6 inci yilinda ikisi Ki l i k y a’daki I s s u s' ta harbe 

tutu§tular; 1 s k e n-d e r galip geldi, Darius katledildi ve 

iranhlarm devleti sona erdi. 



VII 

tRANLILARIN KIRALLARI 

BURADA IRAN HUKUMDARLARINDAN PUTPEREST 
YUNANLILARA GEQEN YEDiNCI SERi BA§LIYOR 

I* skender, Darius u oldiirdiikten sonra, 6 yil hiikiim 

siirdii. Danya lin bir tekenin gelip bir kogu oldiirmesine ait 

kehaneti gergekle§mi§ti (Danyal, VIII). I s k e n d e r, Babilonya 

ve iran saltanatlarina son verdikten sonra Babilonya’yi zaptetti 

ve ioripos (Persepolis ?), E r k o n i a ( Hurkania?) ve Moria 

(Medya?) yi fethetti. Biitiin biiyiik Asya’yi aldi ve Hendos 

(Indos) nehrini gegerek Hindistan 1 ve §ebha (Saba?) yi 

istila etti. Darius’un kizi Rushna k (Roxana) \ zevce olarak 

aldi ve onun kizkarde§i £e6/2a’yida birlikte gotiirdii. Isken- 

der 12 §ehir in§a etti ve Hiinler in gecmesine mani olmak 

igin bir demir kapi yaptirdi. Kapinin yiiksekligi 12 ve geni§- 

ligi 8 ar§in idi. Iskender yahudileri aldi ve bunlar onu 

selamladilar. O da Allaha kurbanlar sundu. Shamralilar 

(Samarilar)’in iskender tarafindan birakilan papaz Alexan- 

dre’i oldurmeleri iizerine o da Misir’dan geldi ve bunlari orta- 

dan kaldirarak Shamrin'de M ake dony ahl ar\ yerle§tirdi. 

iskender 12 yil, 7 ay hiikum siirdukten sonra Babil’e geldigi 

zaman asilzadelerinden biri, kendisini zehirle oldiirdii. Biiyiik 

Boynuz kirilmi§ti ve onun altindan dort boynuz gikmi§ti. (Dan¬ 

yal kitabi, VII ve VIII inci fasillar). Bu 4 boynuz kendisin- 

den sonra hiikiim siiren bendeleri idi. Adem’den Iskender’e 

kadar gegen yillarin sayisi, Rahip Anianus’a gore, 5069 yildir. 

Iskender in zamaninda tabip Andromahus ya§iyordu. Bu 

zat panzehir olarak ve yilan sokmalanna kar§i ilag olarak 

kullanilan Met hr oditos (yani Mithridates) e yilan etini ilave 

etti ve boylece yilan sokmalanndan kurtulmaga imkan hasil oldu. 

is k e n de r ’den sonra, bendesi Ptolemy ( Batlamyus ) 40 

yil hiikiim siirdii. Kendisi Laghos (Lagus )'un yani Arneb- 
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/la’nin 1 oglu idi. iskender’den sonra bu adam ortaya gikarak 

l skender' in cesedini Mi s i r ’a getirdi ve burada gomdii. 

Hiikiim siirmege ba§ladigi yilda, hile yolu ile Kudiis'xx zap- 

tetti ve yahudileri esarete ugratarak ba§kahin Hunia 

( Onias ) zamaninda onlan Misir’a yerle§tirdi. Ona nispetle Mi- 

sir hiikumdarlan Batlamyuslar diye taninmi§lardir. Philip 

A r r i da e u s , Makedonya'da ve A n t iy o ch u s Suriye' de hiikum 

siiriiyordu. Seleucus Nikator yani Fatih, saltanatta 

ortagi idi. Kilikya'da, Asya da, Karya'ddi Hellespond'da 

Trakya'da, Paflagonya' da, Epirus'ta yedi kiral zuhur etmi§ti. 

Boylece hiikiimdarlarin sayisi 10 a vardi ve DanyaVin sozii 

tahakkuk etti ( fasil VII ve VIII ). Danyal der ki : “ Canavarin 

10 boynuzu vardi „ . Batlamyos'un ( Lagus ) 13 uncu yilin- 

da, yani iskender’in oliimiinden 12 yil sonra Antiochus oldii 

ve Seleucus tek ba§ina Suriye’de, biitiin Biiyiik Asya’da ve 

Hindistan’a kadar Babilonya’da 21 yil hiikum siirdii. Onunla 

Yunanlilann yil ba§i sayisi ba§ladi ve biz Siiryaniler Iskendere 

izafe edilmekle beraber onu kullanmaktayiz. Seleucus An- 

takya’yi ve Seleucia' yi, Latakya' yi, A pa me a'y\, U r- 

h a i ’yi ( Edessa ) ve B e r o e a ’yi, Pi l a s' l, Germaniki ’yi 

( yani Mara§i ) in§a etti. 

A dem'dtn Seleucus'a kadar, Eusebius’a gore 4889 

yil gegmi§tir. 

Adem’den Seleucus’a kadar, Andronicus’a gore, 5083 yil 

gegmi§tir. 

Adem’den Seleucus’a kadar, Givargi’ye en muhte§em ulu 

George’a gore 5083 yil gegmi§tir. 

Adem’den Seleucus’a kadar, Africanus’a gore 5083 yil 

ge$mi§tir. 

Adem’den Seleucus’a kadar, Edesseli Theophilus’a gore, 

5197 yil gegmi§tir, 

Adem’den Seleucus’a kadar, Edesseli Jacob’a gore, 5149 

yil gegmi§tir. 
A 

Adem’den Seleucus’a kadar, araplann piskoposu George’a 

gore, 4929 yil gegmi§tir. 

r-‘j' , yani tav§an, O. R. 1 
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A 

Adem’den Seleucus’a kadar, Anianus’a gore, 5180 yil 

ve 10 ay gegmi§tir. 

Yunanli Yet miller bu son tarihi kabul ediyorlar. Yu- 

nanlilann zamanimizda kullandiklari hesap, Edessali Theo- 

p hi l us un hesabina uymaktadir. 5197 yila, Seleucus un tam 

yillarini ve ilkte§rin ile ba§liyan eksik yili tamamlamak igin 

bir ayi ilave edecek olursak, Adem’den ba§hyarak gegen 

§emsf yillari ve aylari tamamlami§ oluruz. O halde 5197 sene- 

ye 1586 yil ilave edersek 6783 yil eder. 11 aya da 1 ay ilave 

edersek 12 ay olur. Yillarin yekununa 1 yil katmakla 6784 

yil olur. Eylulun 10’ u da eksik seneye, yani 6785 senesine ait 

sayabiliriz. 

Lag us' tan sonra Philadelphus (yani karde§ini se¬ 

ven) 38 yil hiikiim siirdii. Devrinin 5 inci yilinda Antioch us 

Soter, karde§i Se l e u c u s'lan sonra Suriye ye kakim oldu. 

Philadelphus, devrinin 6 nci yilinda, Misir da esir olan 

yahudileri serbest birakti ve ba§kahin Eli Azar a hediyeler 

gondererek mukaddes kitaplarin kopyalari ile miitercimler gon- 

dermesini istedi. Ba§ kahin kitaplari altin miirekkebi ile yaza- 

rak Yunanca ve lbraniye vakif 72 ilim adami ile birlikte 

gonderdi. Ibranilerin her kabilesinden 6 ki§i segilmi§ti. Phila¬ 

delphus bunlari Faro (Pharos) adasina yerle§tirdi. Bunlara 

36 hucre in§a etti, her iki ki§i bir hiicrede ikamet ediyordu. 

Bunlara, metinden higbir §ey degi§tirmiyerek terciimeyi yap- 

malarini tavsiye etmi§ti. Bunlar da kitaplari 72 giinde tercume 

ettiler ve iglerinden her iki ki§inin i§tiraki ile 36 niisha viicu- 

da getirdiler. Niishalar kar§ila§tirihnca, hepsi de bir tek adam 

tarafindan terciime edilmi§ gibi birbirine uygun gikti. Hiikiim- 

dar da bunlari Iskenderiye kiitiiphanesine koydu. 

Antiochus Soter’den sonra kendisine Allah denilen An- 

tiochus Suriye’de 15 yil hukiim siirdii. Devrinin 34 iincii yilin¬ 

da 1 Partlary yani Ermenilery Makedonyalilar, yani 

Yunanhlara kar§i isyan ettiler ve ismi Ar§ak olan bir adami 

hiikiimdar yaptilar. Bunlara, bu zamandan beri A r $ a k 111 a r 

denilmektedir. Bu sirada R o m a 111 a ry Gall Her den (Gaul 

ahalisinden) ve Kalayahlardan (Keltler ?) 4 kere 10 bin ki§iyi 61- 

1 Yani Philadelphus otuz dordiineii yilinda. 0. R. 
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diirdiiler. Rados ile onun civarmdaki butiin memleketler zelzele 

yiiziinden o derece sarsilmi§ti ki buyuk heykel yikildi. Bunlar, 

(Romcililar) Sirakuz a kar§i harb agtilar ve Kafuyxx 

(Korfuyu ?) tahribettiler; Sicily a kendilerine tabi oldu ve 

birgok / be rye (yani Ispanya) §ehirleri onlara gegti. 

Batl a myos Philadelphu s’tan sonra Batlamyos Eu- 

ergetes (yani hiinerli el sahibi) 26 yil hiikiim siirdii. Aym yil 

iginde Seleucus Kcilonikus, Suriye’de 20 yil hiikum sur- 

dii, ve Kalonikus, yani Rakka ve Karkison (Circeseum)1 

§ehirlerini in§a etti. Ondan sonra Seleucus Kronos 3 yil 

hiikiim siirdii. Ondan sonra Biiyiik Antiochus 36 yil hiikiim 

siirdii. Ba§kahin Onias, mutat olan vergiyi Misir hiikiimdari 

olan Firavuna vermek istemediginden Firavun ona kar§i hid- 

detlendi ve yahudileri kamilen imha etmek istedi. Bunun iize- 

rine akilli ve kuvvetli bir §ahis olan Josephusy yahudiler 

tarafindan ona gonderildi ve ona iltifat edildi. Oda Euerge- 
tes in hiddetini yati§tirdi ve ondan bir ferman aldi; bu sira- 

dan ba§liyarak Judea’daki biitiin §ehirlerin iizerine hakim olan 

bir general gonderildi. 

Batlamyos Euergetes'ten sonra Batlamyos Phi- 

lop at or (yani babasin seven) 17 yil hiikiim siirdii. Bu fir¬ 

avun, yahudilere eziyet etti. Saltanatimn sonlannda ^SurzT/e’deki 

biiyiik Antiochus onu maglub etti ve Misir’a hakim oldu. 

Judia’ya da gelerek onu da fethetti. Sonra M akkabiler in 

mukaddes tarihinde tarif edilen hadiseler vuku buldu. 

Batlamyos Philo pat or dan sonra Bala my os 

Epiphanes (yani temizleyici yahut bir ihtimale gore adaleti 

dagitici) 21 yil hiikiim siirdii. Fakat bazi eserlerde onun 24 

yil hiikiim siirdiigii anlatihyor. Bu firavun kendi generali olan 

Scopos u gonderdi, o da Juda’yi ve Suriye’yi fethetti. Buyiik 

Antiochus ona kar§i hareket etti ve Misirhlari maglub ede- 

rek ellerinden biitiin §ehirlerini aldi. Yahudiler kendilerini 

Antiochus a siiratle teslim ettiler; o da bunlari hediyeler ve- 

rerek taziz etti. Antiochus askerlerin gegtigi yollan ve gegit- 

leri yaptirdi, nehirler iizerinde ta§tan kopriiler viicuda getirdi. 

Biiyiik Antiochus, devrinin 11 inci yilinda Thermopylai’da 
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Romalilar tarafindan maglubedildi ve bunlara her yil bin 

talen altin vermeyi taahhiidetti ve Anti ochu s'un oglu 

Epiphanos u Romali’lara rehine olarak verdi. Bu siradan 

ba§liyarak Yunanlilann saltanati, Romah’larin hukmiine tabi 

oldu. Bu yiizden Yunanlilar ve Misirlilar muttefik oldular ve 

Antioch us, Batlamyos Epiphanes ile yaptigi harbi 

durdurarak onunla bir dostluk antla§masi yapti, Buyuk Anti- 

o c h u s, Batlamyos, Epiphanes' in kizi Kleopatra’yi zevce 

olarak aldi ve mehir olarak ona Suriye, Fenike, Samaria ve 

Juda’yi verdi. Batlamyos Epiphanes'in 17 nci yilinda 

Buy uk Antiochus (deniz yolu ile?) Iranlilarin §ahane §ehri (ya- 

hut payitahti) olan Ilam’a kar§i hareket etti ve orada oldu. 

Daniyal’in dedigi gibi o, birkag giin iginde gazaba ugrami- 

yarak, harbe de girmiyerek maglup olacakti (Daniyal, XI. 20). 

Seleucus, Suriye’de hakimdi. Onun mutemet vekili olan 

He l i od o r u s yahudileri insafsizca tazyik ettigi igin Allahin 

bir darbesine ugriyarak istirap gekti. Batlamyos E pip ba¬ 

nes'\n 2Y\nc\y\hnda Buyuk Antiochu s'un oglu Antiochus 

Epiphanes Suriye’ye hakim oldu, kendisi Romah’larin elin- 

de rehine olarak 11 yil kalmi§ti. Tahta geger gegmez, Misir’- 

daki Batlamyos'a gitti. Romali’lar onu gitmekten mennetti- 

lerse de, bu adam Juda’ya dondii ve Kudiis’e vardigi zaman 

Allahin mabedini yagma etti, igine Zeus’un heykelini koydu 

ve kahin Eli Azar’i yakahyarak ona kurbanlar verdirmek istedi. 

Kahin i§kencelere ugratilmakla beraber bunu yapmayi reddettigi 

igin oldii. Daha sonra, $alom un karisi §amoni'yi 7 oglu 

ile birlikte Antiochus’un huzuruna getirdiler ve ilk oglunun di- 

lini ve en belli ba§h uzuvlarim keserek etlerini kaynatmak 

igin bir kazana attilar. lkinci oglunun kafasinin derisini yuz_ 

diiler. Ogiincusiinun dilini kestiler. Dordiinciisune de aym mu- 

ameleyi yaptilar. Nihayet analarini da oldurdiiler. Kudiis’te 

bunlarin hepsi $ehit sayildi. Fakat daha sonralan cesetleri 

A n t a k y a’ya goturuldu. 

Batlamyos Epiphanes' ten sonra Batlamyos 

P hilometor (yani annesini seven) 35 yil hiikum surdii. 

Devrinin 16 nci yilinda A n t i o c h u s Epiphanes, iranlilarin 

topraklarinda Allah tarafindan gelen bir darbenin sebeb- 

oldugu §iddetli bir hastahga ugriyarak, oldii. A n t i o c h u s 

Abu l-Farac Tcrihi F> 8 
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Eupatur 2 yil hiikiim surdu. Bu hiikiimdar da yahudilere 

kar§i yapilan fena hareketleri kat kat arttirdi. Onun zama- 

ninda Yonathabh ogullarindan Papaz Simeon zade John un 

oglu M at it ha, Murin' de ikamet ediyordu ve 5 oglu 

vardi. Bunlar John G a d d a i, Simon Ta rs a i, J u da 

Makhai, Eli Ezar Havran, Jonatan Hapos idiler. 

Bunlar bir yahudinin kurban takdimi ile me§gul oldugunu 

gorerek hiddetlendiler, onu oldurduler ve onu kurban ver- 

meye mecbur eden hakimi de oldiirerek kurbani yok ettiler. Bu 

karde§ler diger birtakim miiteassip §eriatgilerle birlikte daga 

kagtilar. Ant i oc hu s Eupator hadiseden haber alinca Ku¬ 

dus'e, 100.000 adamdan miite§ekkil bir kuvvet gonderdi. Bun- 

larin harb ettikleri sirada Eli Ezar Havran biiyiik bir fil 

gordii ve hiikiimdarin bu fil iizerinde oturdugunu sandi. Onun 

igin filin altina giderek bir kiligla karnini yardi. Fil sarsildi 

ve onun iizerine dii§erek onu oldurdu. Muharebe biterek go- 

rniilmek (izere olulerin cesetleri toplandigi zaman oliilerden 

her birinin elbiseleri iginde altin putlardan bir kismini buldu- 

lar. Bunun iizerine Juda Kudiis’teki kahinlere 3.000 parga 

giimii§ gonderdi ve olenleri namina ayin yapilmasini ve bun- 

lann ahirette §efaate nail olmalarim temin etmesini istedi. Bu 

sirada putperestler arasinda Allah igin ilk mabet kuruldu. Hunia 

( Onias ) bu mabedi Misir’daki iliospantas ( yahut Heli¬ 

opolis’?) te in§a etti ve burada yahudilerin adetlerine gore 

ayin yapti. 

Batlamyos Philometor un 18 inci yilinda Seleu- 

c u s' un oglu Dimetrius Soter, Suriye’de 12 yil hiikiim 

surdu. Kendisi Roma’dan gelerek atalarinin saltanatini ele ge- 

girdi ve Antiochus Eupator ile vekili Lusia'yi oldurdu. 

Batlamyos Philometor un 20 nci yilinda yahudilerin ilk 

hakimi Judas M a k k ah u s zuhur etti ve bu andan ba§hya- 

rak 3 yil miiddetle ba§kahinlik ile hiikundarlik makamlarmi 

birle§tirdi .Judas, Antiochus'un geaeralini Judas' tan gi- 

karmi§, mabedi tathir etmi§ ve harb esnasinda Demetrius’un 

ordu kumandani tarafindan 61durulmu§tii. Daha sonra onun 

karde§i Jonatan zuhur etti, 19 yil ba§kahinlik ile general- 

ligi bir arada yapti ve biiyiik bir cesaretle harb etti. Bat l am- 

yos Philometor'un 29 uncu yilinda Iskender Suriye’de 
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10 yil hiikiim §iirdii. Bu adam Demetrius u oldiirdii ve Mi- 

sir’a giderek bu memleketi de zaptetti. Philometor da ona 

kizi Kleopatra’yi vererek onunla sulh yapti. Hippolitos der 

ki : “bu da Daniyal’in dedigine uyuyor. Qiinkii Daniyal “Ce- 

nup kirahnin kizi §imal kiralina verilecekdemi§ti (Daniyal 

kitabi, XL 17). Theodoret diyor ki : “Batlamyos Epephanes'- 

in kizi Kleopatra run Biiyuk Antiochus'a verilmesi He Daniyal in 

kehaneti tahakkuk etmi$tir.„ Bunun dogru olmasi muhtemeldi. 

Batlamyos Phil om eto r’dan sonra Batlamyos E u- 

ergetes II. 29 yil hukiim siirdii. Kendisi Habhubha’nin? oglu 

idi. Onun 5 inci yilinda iskender’den sonra Demetrius II. 

Suriye’de 3 yil hiikiim siirdii. Bu Euergetes in 7 nci yilinda 

Jonatan'dan sonra ba§kahin Simon zuhur etti ve 8 yil ge¬ 

nerally de etti. Bu hiikiimdar, Roma ya bir altin kalkan gon- 

derdi ve R o m a’lilar onunla tungtan bir levha iizerine yazilan 

bir sevgi muahedesi yaptilar. Aym zat oglu John u Antioch us 

Demetrius ordusunun kumandani Kandabis't kar§i gon- 

derdi, onu maglubetti ve biitiin ordusunu imha etti. Boylece 

yahudiler vergi vermekten kurtuldular. Aym yil iginde Mak- 

kabiler'in ikinci tarihi sona erdi. 

Habhubha oglu Batlamyos'un 8 inci yilinda De¬ 

metrius azledildi ve onun yerine Ant iochus Siditos 

Suriye’de hiikiim siirdii ve Kudus'e kar§i harb etti. Bazi kole- 

ler Sicilya da. isyan ettiler. Bunlar adanin bir §ehrinde mu- 

hasara edildikleri zaman, ag kalmak yiiziinden, biribirlerini ye- 

diler. Ivalos (Aeolus) adasinda biiyiik bir ate§ indifai ol- 

du. Batlamyos un 15 inci yilinda onun Eriha’da bulunan 

kumandani, ba§kahin Simon u oldiirdii. Daha sonra Hyrk- 

anus adi ile tanilan John zuhur etti. H y r k a n i aya kar§i 

ordu topladigi igin bu adi alan John 26 yil harb ile me§gul 

oldu. Batlamyos' un 17 nci yilinda D e m e t r i u s saltanatina 

dondii ve Suriye’de 4 yil daha hiikiim siirdii. Daha sonra 

Ant iochus Agritta Suriye'ye 12 yil hakim oldu. Bu adam 

Kudiis’e geldi ve onu §iddetli mihnetlere ugratti. Hy r k a n u s, 

miithi§ bir sikinti iginde oldugu igin Davud’un mezarini agti, 

eskiler tarafindan buraya konan 3000 talen altini gikardi, 

bunlardan 300 taleni Antioch us'a verdi, o da geri dondii 

ve bu sirada Hyrkanus §amrin’i (Samarya’yi) tahribetti. 
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Habhubha oglu Batlcimyos Euergetes' ten sonra 

Physkon adi ile de lanilan Batlamyos Soter 17 yil hu- 

kiim siirdii. 4 iincii yilinda AntiochusKudikos (?) Suriye’- 

de 18 yil hiikiim siirdii. 5o/er’in on birinci yilinda John 

Hyrkanus oldii ve Jon a tan in oglu Aristobulus zu- 

hur ederek bir yil hakim oldu. Bu adam ba§ina bir tag gegirdi 

ve hile yolu ile karde§i Antigonus'u oldiirdii. Adi John 

olan diger bir karde§i de onu oldiirdii. Bu John, Ivannis'- 

tir. Kendisine Alexandre de denilir. 27 yil hiikiim siirdii 

ve halka zulmetti. Bu sirada Batlamyos Soter anasi Kle¬ 

opatra tarafindan azledildi, o da Kibns adasina kagti. 

Batlamyos Soter den sonra karde§i Batlamyos Alexandre 

10 yil hiikiim siirdii. 4 iincii yilinda Suriye kirali Kuzikos (?) ’u 

diri diri yakti ve bizzat kendisi Suriye’ye bir yil hakim oldu 

Daha sonra Filip Suriye’de iki yil hiikiim siirdiikten sonra 

Kuzikos’un yakilmasina yardim edenlerden biri olmak dolayisi 

ile halk tarafindan azledildi ve ahali Rorna’nin hakimiyetine 

sarildi. Batlamyos Alexandre in 6 nci yilinda Yunanlilarin Suri¬ 

ye ve Asya’daki hakimiyeti sona erdi. Antakya Yunanlilarin 

220 yilinda, Roma’ya tabi oldu. 

Batlamyos A l e x a n d r e' den sonra karde§i Soter 

geri dondii ve 8 yil hiikiim siirdii. Bu Soter anasi tarafindan 

kovulmak dolayisiyle gitmi§ oldugu Kibris’tan geri ddnmii§tii. 

Kendisi karde§i ile dovii§mii§, onu uzakla§tirmi§ ve eski mev- 

kiini geri almi§ti. Physkon adi ile maruf olan Soter, Iskende- 

riye’de ve biitiin Misir iizerinde hakim oldu. 

Batlamyos Soter den sonra oglu Batlamyos Di- 

onisus ikinci defa olarak 30 yil hiikiim siirdii. Devrinin 5 

inci yilinda John Alexandre oldu ve karisi olup Selina adini 

alan Alexandra 9 yil hiikiim siirdii. Kendisi Allahin emir- 

lerine katiyetle saygi gosterir ve bunlari ortadan kaldiranlan 

cezalara ugratirdi. Fakat kendisi oglu Hyrkanus'u ba§ka- 

hin yaptigi igin Yahudilerin i§leri te§evvu§e ugradi ve onun 

diger oglu Aristo Bui l us miiteessir oldu ve ikisi bu yiiz- 

den kavga ettiler. Birgok kan§ikhklardan sonra Hyrkanus 

ba§kahinlikte kaldi ve Aristo Bui lus kiral oldu. Kisa bir 

zaman sonra Roma ordulannin kumandani Pompey geldi, 

Aristo Bui lus'u yakaladi ve zincirler iginde Roma’ya gotii- 
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rerek karde§i Hyrkanus u hiikiimdar yapti. Bu zat hiikiim- 

darhkta 34 yil kaldi ve Pompey in yikmi§ oldugu Kudus 

surlanni yeniden in§a etti. Pompey Yahudileri vergiye tabi 

tutmu§ta ve buyuk Ermenistan, iberye ve Isaorya yi fethetmi§ti. 

Kendisi kuvvetini fazlaca artirmi§ ve bu yiizden Otokrator 

unvamni almi§ti. Misirdaki Bat l a my os Dion is us' un oldii- 

g*u yil, Roma’da 3 konsiiliin i§tiraki ile konsiilliik rejimi ba§- 

ladi. Bu 3 konsiil Gaius Julius, Mark Antoin ve 

Kras os idiler. 

Ba tlamyos Dionisus'ian sonra kizi Kleopatra 

23 yil hiikiim siirdii. Devrinin 3 uncu yilmda Roma konsiille- 

rinden biri olan Gaius Julius’u hiikiimdar yaptilar ve ona 

Sezar unvani verildi. Qiinkii anasi oliim halinde iken karnini 

agtilar ve onu karnindan gikardilar. Kendisi Misir’a giderek 

Kleopatra’yi mevkiinde saglamladi. Onun tahta gegtigi ayin adi 

olan Kuntilis 1 (temmuz) Julius' a gevrildi. Julius 4 yil hukiim 

surduklen sonra oldii ve August Sezar ondan sonra 57 yil 

hiikiim siirdii. Devrinin altinci yihnda ba§kahin Hyrkanos 

Partlann, yani Iranlilarin memleketine esir olarak gotiiriildii. 

Bu yiizden Askalan yakmindaki Apollu puthanesinin kahini 

olan Herod’un oglu Antipater’in oglu Herod Roma’ya gitti, 

yahudiler uzerinde saltanat sahibi oldu ve 37 yil hiikiim siirdii. 

Hyrkanus esaretten donii§ii iizerine Herod ile oglu J o n a- 

tan i Ogust'un 11 inci yihnda oldiirdii ve boylece §u keha- 

net tahakkuk etti: {ihdkimiyet kime ait ise o gelinceye kadar 

asa Juda'dan ayrdmiyacaktir„. Qiinkii bu Herod'un devrinde 

Kurtaricimiz (Mesih) dogdu ve Davud'un 7 haftasi ile 62 

haftasi doldu. Boylece Hystaspes oglu Darius’un 6 nci yih ile 

ba§layan 483 yil tamamlandi. 

Bu Herod, i^oma’dan gelince yahudiler onu kar§ilama- 

dilar, o da bunlarla harb etti, onlari maglub etti, Kudu s'un iki 

duvarini yikti ve birgok yerleri tahribetti. Kahinlik elbiselerini 

elinin altina aldi ve bir yil miistesna olmak iizere ba§kahini 

serbest birakmadi. Hyrkanus un katlinden sonra Babil'e ha- 

ber gondererek Hn a n a i l adli adami getirdi. Bu adam kahin- 

ler sinifindan degildi. Fakat onu, bir yil miiddetle ba§kahinli- 

1 Quintilis, yani be§inci. 0. R. 
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ge getirdi, sonra azletti ve Herod'un zevcesinin karde§i olan 

Hyrkcinos oglu Ar i s to Bullusu ba§kahin tayin etti ve 

kisa bir zaman sonra onu, kendi karisi olan kizkarde§i Mari’yi 

analanni ve ba§kahinler ailesine mensup her ki§iyi oldurdu 

ve H n ana i 1' i tekrar ba§kahinlige getirdi. O g ii s t ’ u n 13 un- 

cu yilinda, kumandan A n t o n i u s kendisine kar§i isyan etti 

ve Misir kraligesi Kleopatra' yi sevdi. Ogiist onu kar§i 

hareket etti ve onu maglup etti. Ogiist Senato ile isti§areden 

sonra Antonius ile dost oldu. Bunun iizerine Kleopatra Ya- 

hudilerin ve Araplann diyarina hakim olmak istedigini Anto¬ 

ni us'a bildirdi. O da razi oldu. Ogust bu yiizden hiddetlendi, 

Antonius a kar§i tekrar hareket ederek onu maglupetti ve 

Misir’i fethetti. Ogiist, K l e o p a t r a'nm Giine$ ve Ay adli 

iki oglunu alarak oldurdu. Bunun iizerine Kleopatra ve 

Antonius kendilerini oldurdiiler. 



VIII 

ROMA iMPARATORLARI 

PUTPEREST YUNANLILARDAN ROMA KIRALL1NA 

GEQEN VIII. SERi BURADA BA§LIYOR. 

Batlamyos'lann, yani Yu n a Ylilarin hakimiyeti Misir' da 

da son bulunca biitiin Misir ve butun Suriye Roma nin ha- 

kimiyetine gegti. 

Kleopatr a’dan sonra Augustus S e z a r geldi. Misirda 

hiikiim siirdiigii sirada ona S e b a s t u s adi verildi ve Seksti- 

lis 1 ayinin adi agustosa gevrildi. Augustus, devrinin 18 inci 

yilinda ordu kumandani Tiberius'u Ermenistan a gon- 

dermi§ o da burasini fethetmi§ti. Herod, §amririi (Samaria) 

in§a etti ve Sebastus’un §erefine ona Sebastia2 3 ismini verdi. 

Bundan ba§ka Estraton kulesini (Turris Stratoni’i) in§a etti. 

ve ona Sezaria (Kayseriye) ismini verdi H. Bundan ba§ka 

Celil de Gabala'yi in§a etti. .4 g u s ^ u s’iin 43iincii ve Herod’un 

33 iincii ve Yunanlilarin 309 uncu yilinin 25 ilkkanununda 

ve haftanin 3 iincii giinii sabahinda Rabbimiz Isa Mesih Ib- 

nullah (Allahin oglu), Davut kizi Bakire Meryemden dogdu ve 

bu yil haftanin ikinci giinii ba§ladi. Aym yil iginde Roma 

senatosu Ke u r i n n o s (Cyrenius) u Yahudilerden vergi topla- 

mak iizere gonderdi. Qiinku Celil, Yehuda’ya isyan etmi§ti 

ve birgok yahudiler “Kaysere vergi vermek ve fani kimse- 

leri tanri tanimak dogru degildir.,, diyorlardi. 

Otuz yil sonra haftanin 4iincii giinii ve sonkanunun Altin- 

ci giinii Mesih, Yahya tarafindan Erdiin’de vaftiz edildi. Rab¬ 

bimiz iki ya§inda iken Yusuf ile Meryem Nasira’dan Kudiis’e 

gittikleri sirada Bet Lahm’e vardiklari zaman Mecusiler geldi- 

ler ve onu tazim i^in eg^ildiler. Bunlar geceleyin Misir’a hare- 

1 Sekstilis, yani altmci. 6. 0. R. 
2 Nablus §ehri. 6. 0. R. 
3 Burasi Banyas’tir. 

N 
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ket ettiler ve Herod’un oliimiine kadar orada 2 yil kaldilar; 

sonra geri dondiiler. Mukaddes Bakire onu dogurdugu zaman 

13 (yahut 15) ya§inda idi. Oldiigii zaman 51 (yahut 63) ya§in- 

da idi. Romali hakim Longinus Mecusilerin geli§ine dair Se¬ 

zar a mektup yazarak §u sozleri soyledi: “ §cirktan gelen Iran- 
lilar sizin saltanatimzin hududu igine girdiler ve Yahuda da dogan 

bir Qocuga hediyeler getirdiler. Fakat bu gocugun kim oldugunu ve 

kimin oglu oldugunu heniiz anliyamadik.,, A u g u s t u s cevap gon- 

dererek dedi ki: “Bizim orada biraktigimiz vali Herod, bu gocugun 

kim oldugunu bize bildirmelidir.„ Rabbimizin dogu§ yilma gelince, 

muharrirler (yahut tarihgiler) buna dair muhtelif sozler soylii- 

yorlarsa da, bizim anlayi§imiza gore bu hadise Yunanlilarin 

309 yilinda vuku buldu L Yunanlilarin bu yih, haftanin ikinci 

giinii ba§lami§ti. Daha ba§kalari ba§ka turlii §eyler yazmakta- 

dirlar. Herod, Bet Lahm ile etrafinda dogan gocuklari oldiir- 

mii§ oldugu igin Allah’in kahrina ugradi. Bu adam iki yil §id- 
detli lztiraplara ugradi ve 70 ya§inda oldii. 

Augustus, Herod’un oglu Archelaus’u babasinin yerine 

getirdi, o da 9 yil hiikiim surdu. Fakat mecnunane bir hareket- 

te bulundugundan dolayi B hi nan (Vienne) §ehrine suruldu. 

Burasi galsine (Gal) §ehirlerindendi. Daha sonra Augustus 

dor- ki§iyi vali (tetrah) olarak nasbetti. Bunlarin iigii yani, He¬ 

rod, Antipatrer ve Filip, Archelaus'un karde§leri idi- 

ler. Dordiinciisu olan Lysanius yabanci idi. Aym yil i^inde A u- 
gustus vefat etmi§ti. 

A gust us Sezar dan sonra Tiberius Sezar 23 yil 

hiikiim siirdii. Devrinin 14 iincii yilinda Pilate, Yahudilere 

vali olarak gonderildi ve onlari idare etti. Pilate Sezar’in 

heykelini Mabede koydu ve boylece yahudileri isyana tahrik 

etti. Bundan ba§ka kahinlerin biitiin servetini §ehre getirdigi 
su yolu igin sarf etti. Bu da ikinci bir ihtilale sebeboldu. 

T i b e r i u s'un 19 uncu yilinda Urhai ( Edessa ) 2 kirali 

Abhgar, ismi John olan mektup ta§iyan bir adami gonderdi, 

o da Rabbimiz isa’nin tasvirini bir levha iizerine yapti ve Ab- 

gar’a gotiirdii. Abhgar, Hananya eliile Rabbimize bir 

Bedjan’in notu : Alimler rabbimiz Mesihin Yunanlilarin 311 yilinda 

dogmu§ oldu&u iizerinde ittifak etmi§lerdir. Bizde bu eserde bu tarih iize- 

rinde duruyoruz». 
2 Urfa. 
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mektup gondererek §u sozleri soyledi : “ Sizden biiyiik igler 

sadir olduguniiy Hag kullanmadan insanlari kurtardigimzi haber 

aldim. Onun igiri siz ya gokyuziinden inert Allahsmiz, yahut 

Allahin oglusunuz. Bu yiizden bizim tarafimiza gelmek zahme- 

tine katlanmamzi ve ugradigimiz hastaligi tedavi etmenizi rica 

igin bit mektubu yaziyorum. Bundan bagka ya/tudilerin size ha- 

sedettikleriniy sizden gikayette bulunduklarini ve size fenalik 

etmek istediklerini haber aldim. Benim kiigiik ve giizel bir $eh- 

rim vardir ve burssi bizim ikimize de kafi gelir „ . 
Rabbimiz ona cevap vererek dedi ki : “ Beni gormeden 

bana inananlara ne mutlu! Sizin tarafimza gelmeme dair yaz- 
diklarimza gelince, ben bir hayat ve hareket yolu tutmaktayim 

ve ben burada bu vazifeyi if a ile mukellefim. Ondan sonra 

beni gonderen zatin nezdine goturiilecegim. Fakat size hastali- 

ginizi tedavi etmek iizere miiritlerimden birini hemen gonderi- 

yorum. Bu miiridim size ve sizinle beraber olanlara hayat ve- 

recektir „ . 
Tiberius devrinin 19 uncu yilinda Kurtaricimiz istirap 

gekti, oldii, gomiildii, tekrar kalkti ve gokyiizune yukseldi. 

Hamsin yortusu giinu Yahudilerin kahinleri §iddetli bir sar- 

sintiya ugradilar ve bunlar mabedin iginde bir sesin §u soz¬ 

leri soyledigini i§ittiler : “ Biz buradan ayrilmaliyiz „ . Edesseli 

Ab/igar Yahudilerin Me si he yaptiklari her§eye dair Tibe- 

riusa. yazilar yazdi ve imparator §u cevabi verdi: u Ben bu 

yiizden P i l a t e 'yi zillet iginde azlettim ve Yahudilerden inti- 

kam alacagim „ . Anti pat us ( Antipatrus ) adi ile de tamlan 

ve ^ocuklar katili Herod’un oglu olan Tetrarh Herod, Yah- 

ya}yi oldurdli ve karde§i heniiz hayatta iken onun karisi olan 

Herodias1 a zevce olarak aldi. Kendisi Herod i as ile 

birlikte siirgiine gonderildi ve ikisi Bawinna ( Winna ? ) §ehrin- 

de olduriildiiler. 

Ad em den ba§liyarak Kurtancimizin istiraba ugramasina 

kadar gegen miiddet 5539 yildir ve bu yil haftanin birinci gii- 

nii (pazar giinu) ba§ladi .Hippolytus ile John ve Mar 

Jacob's gore bu yillarin tutari 5550 dir. Fuse pius's gore 

5232, Siiryanilere gore 4156, Africanus's gore 5532, 

ba§kalarina gore 5320 yildir. Birgoklarinin kabul ettikleri tak- 

vime gore bu yillarin sayisi 5509 (5519?), Andronicus's 
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gore hadise Yunanlilann 342 (m. 331) senesinde vuku bul- 

mu§tur. 

Tiberius Sezar dan sonra Gaius Sezar 4 yil hii- 

kiim siirdii. ismi A grip pa olan Herod, Aristobulus' un 

oglu, o da gocuklar katili Herod'un ve ba§kahin Hyrca- 

n u s' un kizi Mari' nin oglu idi. Tiberius zamanmda T et- 

rarh Herod yani Antipat us (Antipatrus) aleyhinde itham- 

larda bulunmak iizere Roma’ya gittigi zaman, hapse atilmi§ti. 

Zincir iginde ya§adigi sirada Gaius'un hiikiimdar olmasi igin 

dua ediyordu. Bu yiizden Gaius hiikiim siirmege ba§ladigi 

zaman Filip ile Lusania'nin prensipliklerini ona verdi ve 

bu yiizden H e r o d i a s, Herod Ant ip at os a lanet okuya- 

rak onun 5ezar’a gitmemek yiiziinden hakimlikten mahrum 

oldugunu soylemi§ti. “Qiinkii avamdan olan A g r ip p a, hakim 

olduguna gore esasen Tetrarhhk yapan sen muhakkak ki bu 

makama layik goriiliirdiin,, diyordu. Bu yiizden Gaius hii- 

kiimdarliga gegmek iizere Roma’ya gittigi zaman bunlara kiz- 

di, onu da karisim da siirgiine gonderdi ve ikisi de orada oldii- 

ler. A grip pa hiikiimdarhginin ilk yilinda Me si hi' n karde§i 

olan James’i degil, fakat Zabhdai (Zebee) oglu James’i 61- 

diirmii§tii. Paul ondan bahseder (1 cor. XV. 7). Bu adam 

Agrippa’nin kilici ile degil, fakat bir mantar agaci iizerinde 

§ehitlige erdi. 

Bu sirada Misir hakimi Felix gondrildi ve 7 yil Yahu- 

dilere eziyet etti. Bu yiizden, ona kar§i gelmek igin, Gaius'a 

elgiler gonderildi. Bunlar dirayetli bir adam olan Josephus 

ve Ibrani filosof olan tskenderiyeli Philo idiler. Gaius, dev- 

rinin 4 iincii yilinda Suriye naziri Pat r onu s' a, heykelinin 

Mabede ve Yahudilerin sinagoglarina konmasini emretti. Bo>- 

lece Daniyal'in mukaddes yere miilevves i§aretlerin kona- 

cagina dair olan kehaneti tahakkuk etti (Daniyal XL 31). 

A g r i p p a kendi saltanatinda iig yil hiikiim siirdiikten sonra 

Gaius Kayseriye'ye geldi ve Sezar’in hayatini temsil eden ti- 

yatrolarla bir bayram yapti. Tiyatro oyunlannin ikinci giiniinde 

giimii§ten tellerle i§lenmi§ bir elbise giydi ve giin dogdugu 

sirada sahneye geldi. Giine§in ilk i§iklan sirmalara aksedince 

harikulade bir surette parildadi ve bunun iizerine taraftarlari 

kendisine Ilah dediler. Bu adam bunlari bu §ekilde hareketten 
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ahkoymadigi i^in bir darbeye ugradi ve 5 gun sonra hayati 

sona erdi. 

Sezar Ga iu s’tan sonra Sezar Claudius 14 yil hiikiim 

siirdii. Onun devrinde hamursuz bayraminda Kudiis’te bir 

ihtilal oldu. Ahali mabedin kapilarinda kesif kutleler halinde 

toplanmi§ olduklan sirada 30.000 yahudi biribirini ^igneyerek 

oldiiler. Butun diinya memleketlerinde buyuk bir kitlik oldu, 

Aahabhos (Agabus) ’un Praxis kitabindaki kehaneti tahakkuk 

etti (Amal XI. 28, XXI. 10). Antakyadakx miiritler nispeten 

bolluk iginde olduklan igin mallanni taksim ettiler ve Kudus 

teki fakirlere hediyeler gonderdiler. Dirayetli bir adam olan 

Philoy Roma da vaiz ile me§gul oldugu sirada resul Peter i 

gordii ve rabbimize inanan miiritler hakkinda yazilar yazdi. 

Bu miiritler bu diinyaya ait mallardan ve tasalardan kendile- 

rini azadetmi§lerdi. Bunlarin biri de giin batmadan yemek ye- 

miyordu. Bunlar, hikmet pe§inde ko§magi aydinliga, fakat cis- 

me ait zarurl i§lerle me§gul olmayi karanliga benzetiyorlardi. 

Iglerinden bazilari giina§iri yemek yiyorlardi, bazilari iig 

giinde bir ogiinle iktifa ediyorlardi, daha ba§kalari da 6 veya 7 

giinde bir ogiin yemek yiyorlardi. 

Bu sirada sahte bir peygamber olan bir Misirli, Yehuda’ya 

geldi ve 30.000 adami yoldan saptirdi. Bunlari gole gotiiren 

bu adam daha sonra Zeytin dagina getirdi ve Kudiis’ii zaptet- 

mek istedi. Bunun iizerine Felix geldi, muharebe oldu, Misirli 

kagti ve kuvvetleri peri§an oldu. Bu yiizden Chiliarch, Paul’a 

“sen o Misirli degilmisin ?„ demi§ti (Amal XXI. 38). 

Sezar Claudius' tan sonra Sezar Neron 14 yil 

hiikiim siirdii. Nerony Festus'u gonderdi ve Felix’i azletti. 

Bu Sezar hiristiyanlan tazyik eden ilk kimse idi. Peter ve 

Pauly Roma’da onun tazyiklerine ugradilar ve §ehitlik ta- 

cini giydiler. Neron nun 13 iincii yilinda Yahudiler isyan ettiler, 

Neron da onlara kar§i Vespasian ile oglu Titus u gon¬ 

derdi. Titus bir yil i^inde ve haziran ayinda Yotopata (ioto- 

pata) §ehrini zaptetti; giinkii yahudi ordusunun kumandani 

olan kahin Mattai oglu, muharrir Josephus' un burada bu- 

lundugunu haber almi§ti. Kendisi yakalandigi zaman /Vero’nun 

oliimiine ve ondan sonra kimin hiikiim siirecegine dair keha- 

netlerde bulundu. Bu yiizden Titus onu oldiirmedi. Bu Jo- 
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sephusj Kciyafa (Caiophas) denilen zat degildi. Qunkii K a- 

y a f a ya da Josephus denilir. 

Bu hadiselerden sonra Romalilar Kudiis'u gevirdiler. Ves¬ 

pa si an m Kudus e kar§i harb ile me§gu! oldugu sirada Ne- 

ron’nun oliim haberi ile uq ay duran zalim Otho’nun ve sekiz 

ay duran zalim V i t a 11 i a n u sun oliim haberleri geldi. Ro¬ 

malilar bu sonuncuyu §ehrin ortasinda 61diirmu§lerdir Vespa¬ 

sian ile birlikte bulunan Romali askerler onu hukiimdar ilan 

ettiler. O da Kudus'e kar§i muharebeyi Iskenderiye ye giden 

oglu Titus a birakti, sonra deniz yolu ile Roma’ya gitti. 

Neroridun sonra Sezar Vespasian 10 yil hiikiim 

surdii. Kapitolium’u in§a eden bu zattir. iskenderiye’deki 125 

adim boyundaki feneri de in§a etti. Oglu *Titus ise Yunan- 

lilarin 382 (m. 71) yilinin nisan ayinin 14 iincu gumi Kudiis't 

kar§i ordugahim kurdu ve §ehri eylulun 8 inci glinu zaptede- 

rek Vespasian devrinin ikinci yilinda §ehri kamilen tahri- 

betti. Titus, agustos ayimn 10 uncu giinii §ehrin zaptindan 

evvel Mabedi yakti. Zedekkiah zamanmda da Mabet aym 

giinde yakilmi§ti. Ad era den Mabedin bu kati yikili§ma ka- 

dar 5437 yil gegmi§tir. Ba§kalanna gore yillann sayisi 5203 

tiir. Mabedin in§asindan harap olmasina kadar 1095 yil ve 

Me s ih ’in salbinden itibaren 40 yil gegmi§ bulunuyordu. Ba§- 

kalanna gore Adem den beri gegen yillarin sayisi 5585 ve 

/sa’nin salbinden beri gegen yillarin sayisi 33 yildir ve hadise 

Yunanlilarin 323 senesinde vuku bulmu§tu K 
§ayet J o s e p h u s’un dedigi gibi hamursuz nisanin 12 

sine ve Isa’mn mezardan kalki§i 15 ine tesadiif etti ise 

Yunanlilarin yih 381 olmak icabeder. O zaman, ne kadar qok 

insanlar helak olmu§tu ! Bu Josephus der ki : “ Hamursuz gu- 

niinde 250.000 koq ve her ko$ ile beraber 20 adam bir araya 

getirilmi§ ve bu adamlarm hepsi temizlik merasiminden geq- 

mi§lerdi. Qunkii temiz olmiyanlar ve iizerinde kan bulunanlar 

ve gocuklar hamursuz yemezlerdi. Harbde 60.000 adam oldii- 

riilmu§tu, bir milyon 100 bin ki§i a^liktan 6lmu§tuler. Yiizbin 

ki§i esir olarak satildilar ve geride kalanlar siifli hizmetler \q\n 

dagitildilar. l§te Kudus'te Yahudilerin ba§ina gelen korkung fe- 

1 Bedjan, bu rakamlarin yanls§ oldugunu soyliyerek bunlari kabul 

etmiyor ve dogrusunun 373 veya 383 yil olmasi icabettigini soyliyor. 



ROMA IMPARATORLARI 125 

laket bu idi. §ehrin iginde vuku bulan biiyiik felaketler ve 

Yanudilerin esaret iginde gektikleri eziyetler Josephus tara- 

findan mufassalca bir surette tarif olunmaktadir. Bu kugiik 

eser bunlari tekrarliyamaz. 

Ve s p a s i a n ’dan sonra oglu Titus, iki yil hiikiim 

siirdii ve Senato bu adamin ilah oldugunu ilan etti. O da bunu 

kabul ettigi igin ansizin oldu. 

Sezar T i t u s ’tan sonra karde§i D omit i an 16 yil hii¬ 

kiim siirdii. Bu imparator Kaldiyahlan ve filosoflari 1 Ro mo¬ 

dem kovdu, §ehirde iiziim gubuklari dikilmemesini emretti ve 

erkeklerin kisirla§tirilmasini menetti. Rahibe ve bakire Cornel¬ 

ia iffetsizlikle itham olunmu§ ve diri diri yakilmi§ti. Mesih'in 

incili siiratle yayilmakta oldugundan filosof Patropilos ( Pat- 

rophilus) iistadi Ur si nos'd §u sozleri soyledi : “ Atina’daki 

haklmlerin reisi Theodor ve Iskenderiyeli filosof Africa- 

nus ve Badu’lu ( Bardu ? ) Marti nus ile daha ba§kalari 

salbedilmi§ bir adama tapmiyorlar. Buna mukabil servetler 

kazanmiyorlarsa da, sozleri ve hareketleri bakimlarindan kuv- 

vetlidirler „ . O da §u cevabi verdi : “ Evet, ilahlar ile kahin- 

ler dahi onun miiridi oluyorlar. Miiritlerinin giinah i§lemek gibi 

menfur hareketlerden sakinmalari, itikatlannin en iyi itikat 

oldugunu gosteriyor „ . Domitian bu sozleri i§itince hayret 

etti ve tazyiklere son verdi. Bu sirada Pi lore (Phi lari us. 

yani Apullonius) tilsimlar ( yani sihirbazliklar ) gosterdi 

ve cinler vasitasi ile birgok i§ler yapti. Bu adam diyordu ki : 

“ Meryem’in oglu bana iistiin geldi, bana yaziklar olsun 

Sezar Domitian'dan sonra Sezar Nerva bir yil 

hiikiim siirdii, sonra hastalandi, viicudu giiriidii ve Sallust- 

un bahgesinde oldii. 

Sezar Nerva'ddn sonra Sezar Trajan 19 yil hiikiim 

siirdii ve hiristiyanlari tazyika ba§ladi. Ve bu sirada Kudiislii 

Cleophas oglu Simony resul j o h ny Antakyah tgna- 

tius §ehitlik tacini giydiler. Eparh PI ini us Secundus 

birgok hiristiyanlari oldiirdii. Kendisi bunlarin ^ok oldugunu 

gorerek son derece tasalandi ve T raj and yazdigi mektupta 

^‘Miineccimleri, falcilari, taliha bakanlan vesaireyi Romadan kovdu» 

Muhtasar-iil-diivel 118. O.R. 
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hiristiyanlara atfolunabilecek biricik kabahat bunlarin putlara 

kurban sunmalarindan ibarettir. Bunlar zinadan, kan dokmek- 

ten ve girkin her hereketten nefret ediyorlar.,, diyordu. Sezar 

bunlari ogrendikten sonra hiristiyanlari aramamayi, fakat ig- 

lerinden biri ele gegince kurban sununcaya kadar aleyhinde 

takibat yapilmasini emretti. Trajan in 10 uncu yilinda tabip 

Galen dogdu. Trajan devrinin sonunda A^rzs’taki Yahudiler 

Salomoni (Salamina) §ehrini yiktilar ve buradaki Rumlari kestiler. 

Libya daki Yahudiler burada bulunan Rumlari isyana te§vik et- 

tiler. Siranika’daki Yahudiler de aym §ekilde hareket ettiler. 

7e6’deki (Thebaid?), Iskenderiye deki ve Bet Nahrin (Mezopo- 

tamya’daki) Yahudiler de aym §ekilde hareket ettiler. Misir’daki 

yahudiler isyan ederek ismi Lumpis olan kendilerinden bir 

adami kiral yaptilar. O da yahudileri idare ederek Yehuda’ya 

geldi. Yahudiler her yerde galip geliyorlardi. Gnostikler bid’a- 

tinin yani yilana tapanlarin reisi Basil ides bu sirada §oh- 

ret kazanmi^ti.1 

Sezar Trajan dan sonra Hadrian Sezar 12 yil hii- 

kum surdu. Bu hiikiimdar bor$ yiiziinden hapsi kaldirdi, birgok 

milletleri bir siirii vergilerden affetti ve §ehirlere ait borglari 

kaydeden vesikalan yaktirdi. Hadrian in 4 iincu yilinda 

Edessa'nin hakimiyeti son buldu ve burada her yerde oldugu 

gibi hakimhr i§leri idare ettiler. Imparator devrinin be§inci yi- 

linda Pisos (Kepisos) nehrini Alosina’ya uzatti; nehir iizerinde 

bir koprii kurdurdu ve Atine’de ki§ladi. 

Onun devrinde Magisti kitabini yazan ve ona Syn¬ 

tax is ismini veren heyet aiimi Claudius Bat la my os 

§ohret kazandi. Tabip Galen tip ogrenmekle ve ogretmekle, sa- 

kit filosof Secundus sohret kazandilar. Hadrian bu filo- 

sofun sukutiligini hayretle kar§ihyarak siikutuna son vermek 

istedi; fakat Secundus olumiine kadar siikutunu muhafazaetti. 

Ismi Kevkebe oglu olan bir yahudi Yehuda’da isyan 

etti. Kendisine kar§i gelenleri kaldinyor ve oldiiruyordu. Impa¬ 

rator, Yahudileri, asker gondererek imha etti ve Kudiis’ii tema- 

men ortadan kaldirdi. Burada Helias Hadrianus isminde bir 

a 

1 »Bu adam diyordu ki : yilan Havva’ya, Ademle tenasiilii ilham etti. 

Yoksa insanlar tenasiil etmezlerdi. Onun icin yilana hiirmet gerektir» 

Muhtasar-iil-diivel 120. O.R. 
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§ehir kurularak yabancilari buraya yerle§tirdiler. Yahudilerin 

gozleri baglanmi§ ve onlann uzaktan dahi bu §ehre bakma- 

larini yasak eden bir kanun gikarilmi§ti. Hiristiyan filosoflarin- 

dan Kurt os (Quadratus?) ve Atineli Aristides hiristiyan- 

larin itikatlarini miidafaa eden eseri yazdilar. Vali Sayrainos 

(Serenus) imparatora bir name yazarak “bunlari yalniz hiris¬ 

tiyan olduklari igin oldiirmek dogru degildir. Ba§ka bir sug 

i§lemi§ olmalari da icabeder,, dedi. imparator da, “bunlari 

mahkum ettirmegi icabettiren bir sebep olmadikga oldiiriil- 

memeleri lazim gelir,, cevabini verdi. Bu imparatorun devrinde 

Nice a da ilk konsey toplandi. Toplananlar 43 piskopos idi. 

Bunlar teslisi bir §ahista topliyan Sabellius u1 ve rabbimizin 

kendisine gokyiiziinden bir beden getirdigini soyliyen Vo¬ 

lant inus'u aforozladilar. 

Sezar Hadrian dan sonra Titus Antoninus geldi. 

Kendisine Eu s e p i u s denilirdi. “ Durust,, ve memleket babasin 

lakaplari ile tanilirdi. Kendisi ile ogullan 22 yil hukiim siirdii- 

ler. Bu imparator hiristiyanlarin tazyik edilmemelerini emretti. 

Onun devrinde Galen §ohret buldu. Bazilarinin zannettigi gibi 

onun Me si ha muasir olmadigi Galen in sozlerinden anla§ili- 

yor. Qiinkii yaralardan bahseden kitabinin birinci faslinda $u 

sozleri soyler: uyaralardan bahseden ilk kitabi Roma ya ilk 

defa gittigim zaman telif ettim„. Sonra Eflatun’un Pedon (Phae- 

do) adli eserinden bahsederken §u sozleri soyler: “Nasrani 

adim ta$iyan ve dinlerini ildhi ilham ile mucizelere istina- 

dettiren adamlari gordiik. Bunlar hakikaten filosof olan kimse- 

lerden geri degildirler. Qiinkii temizligi (yahut iffeti) severler. 

Daima orug tutarlary yanli$ hareketlerden sakmmak igin biiyiik 

gayret gosterirler. Iglerinde biitun hayatinda behirni miinasebet- 

lerde bulunmiyan kimseler vardir. Bu ya$ayi$ rehbaniyet ya$a- 

yigidir ve rabbimizin miracindan sonra 100 yd zarfinda $ohret 

kazanmi§tir.„ Isamu urucundan Galen'x n oliimune kadar 

gegen yillar kronografi muharrirlerinin en muteber kavline 

gore 160 yildir. 

1 Bu adam u<j ulcnum hakkinda «bunlar varlik, hikmet ve hayattir. 

Bu manalar Allahin zatina katilan manalar degildir, itibari sifatlardir» 

diyordu. Muhtasar 128-0. R. 
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Bu Galen, Bergamus (Bergama) §ehrinden gelmi§ti. 

Tababet sanati hakkinda birgok eserler yazmi§tir ve bunlar- 

dan 100 kadar eser mevcuttur. Galen, Hipokrat' in terk edi- 

len (yahut kohnele§en) tedavi usulunii ihya etti. Kendisine 

rabbimiz Mesihin yaptigi buyiik hai eketlerden ve tedavilerden 

bahsolundugu zaman, uonun bu i§leri ilahi bir kuvvet vasitasi 

He yapmakta oldugundan §iiphe etmiyorum„ demi§, sonra §u 

suali sormu§tu : uonun miiritlerinden bir kim$e kaldi mi ?„ ve 

§u cevabi almi§ti: uonun miiritleri Kudus'te bulunurlar,,. Galen 

de buna kar§i Kudiis’e gitmek iizere hareket etti. Fakat Si- 

cilyaya vardigi zaman 88 ya§inda oldugu halde vefat etti. 

Galen meslek hayatinin ba§langicinda tabip Ely anus 

(Aelianus )’un tilmiz idi. Bu zat Antakya da veba kopmasi 

iizerine Tiryak alarak buraya gitti ve bunu halka igirdi. Bunu, 

hastaliga tutulduktan sonra iqenlerin bazilari iyile§tiler; bazila- 

ri da olduler. Fakat hastaliga tutulmadan evvel bu ilaci igen- 

lerin hepsi kurtuldular. 

Claudius Batlamyos, heyet ilmine dair bir^ok ki- 

taplar yazdi. Bunlann en me§huru: Biiyiik Syntaxis kitabi, Cog- 

rafya kitabi, Meyvalar kitabi ve dort kisimdan miite§ekkil Ast- 

roloji kitabi. Kendisi gokyiizuniin benzeri olan ilk tung kiire- 

yi yapmi§ti. Bu sirada Afrodisitli Alexandre §ohret bulmu§ ve 

Aristo’nun kitaplanni tercume etmi§ti. Onun terciimeleri Yunan- 

lilar arasinda buyiik §ohret kazandigi gibi, hala Siiryanilerin 

ve Araplann ellerinde bulunmaktadir. Ona ve Galen e birgok 

miinaka§alar, miizakereler ve ara§tirmalar atfolunmaktadir. Ken¬ 

disi G a lent “ katir kafali„ adini vermi§ti. Sebebi, munaka§a 

ve miizakerelerde son derece inatgi davranmasi idi. Iskenderi- 

yeli hendese alimi The on da bu sirada ya§iyordu. Bu zat 

hemen hemen biitiin diinyada §ohret kazanmi§ olan bazi kitap- 

larin muellifidir. Yildizlarin hareketlerini tarassut igin yazdigi 

Zatul Halk adli eseri bu i§i tekemmiil ettirmi§tir. Diger bir 

eseri Kanun kitabidir. Miiellif bu eserde her 80 yilda bir de¬ 

rece degi§en rasatlarini tesbit eder. Batlamyos bunu imkan- 

siz saymi§ti. Fakat onun bu eserdeki hesaplari rasat aletleri 

ile yapilan hesaplara uygun gikmaktadir. Theon, Isagoge kita- 

bina yani Bat la my o sun Syntaxis'ma bir methal yazmi§- 

tir. 
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S e zar Titus Antoninus ’tan sonra S e zar Marcus 

Aurelius ve ogullan 19 sene hiikiim siirdiiler. Devrinin ba§- 

larmda Partlar kirali Wa l g a s h, Romalilarin birgok vilayetlerini 

harabetti ve Marc Aurelius Antoninus ve Lucius ’un 

ogullari gittiler ve Partlari itaate mecbur ettiler. Romalilar, 

Germanlara ve Kwarao (Kodaye?)’lara kar§i harb agtilar. Sar- 

matyalilarla ve Dakaslarla da dovii§tiiler. Lucius muzaffer 

oldu, kendisine Otokrator denildi ve 9 sene sonra oldu. Bu- 

nun iizerine karde§i, Antoninus oglu Com modus'u saltanat 

ortagi yapti. Antoninus, Pannonia’da hasta du§tu ve 61- 

dii. Oglu Commodus 13 yil hiikiim siirdiikten sonra 

V e s t i l i a n u s'un evinde boguldu. Capituliom’un iizerine yildi- 

nm dii§tii, kiitiiphaneyi, sarayi ve Bakireler Evini yakti. 

Sezar Marc ile ogullanndan sonra P e r t i n a x 6 ay 

hukum surdu ve olduruldu. 

Sezar Pertinax'tan sonra Sezar Severianus 18 

yil hiikiim siirdii. Devrinin ilk yilinda Yahudiler ile Samarit- 

liler arasinda §iddetli harb oldu. imparator, devrinin 9 uncu 

yihndan omriiniin sonuna kadar hiristiyanlari §iddetle ve sii- 

rekli bir surette tazyik etti. Bunlarin birgogu §ehitlik tacini 

giydiler. Imparator, garp ve §imaldeki daglann eteklerinde ya§i- 

yan ve sinirlarindaki Romalilari son derece rahatsiz eden bar- 

bar bir millete kar§i hareketi sirasinda oldii. Bazi yazmalarda 

onun oldiiriildiigii soylenmektedir. 

Sezar Severianus'tan sonra oglu Sezar Antoninus 

4 (7 ? ) yil hiikiim siirdu. Bu imparator dinleri yiiziinden sii- 

riilenlere kar§i, siirgiin emrini kaldirdi. Kendisi Bet Nahrin 

(Mezopotamya)’da, Harran ile Edessa arasinda 61diiriilmii§tii. 

Sezar Antoninus' tan sonra Sezar Macrinus bir yil 

hiikiim siirdii ve bu yil iginde ipastia( Hephaistia ) sirkleri yandi 

ve imparatorun kendisi Arkelais (Archelais) de maktul dii§tii. 

Sezar Macrinus'tan sonra Alyogala’li ( Alyogabala ? ) 

Sezar Antoninus 4 yil hiikiim siirdii. Onun devrinde Filis- 

tin’deki Nikopolis yani Emmaus in§a edildi. Burasi Kronograf 

Julius Africanus'un binasi iizerinde idi. 

Sezar A n t o n i n u s ’tan sonra Marna oglu Sezar Alex¬ 

andre 13 yil hiikiim siirdii. Bu Marna, Mesihe inanirdi ve 

hiristiyanlara gok yardim ederdi. Yunanhlarin 542 yilina mii- 

Abul- Forac Tarihi, F• 9 
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sadif devrinin 3 uncii yilinda Pabak oglu Arda$ir Iran’da 

hiikiim siiriiyordu ve Iranlilarin Sasan ogullari adini ta§iyan 

hanedani ba§lami§ ve bu hanedan Arap saltanati viicut bu- 

lup ona son verinceye kadar 418 yil devam etmi§ti. 

Sezar A l e x a n d r e ' den sonra Maximinus 3 yil 

hukiim siirdii. Bu imparator selefine kar§i olan dii§manhgi yu- 

ziinden hiristiyanlara kar§i tazyiklere ba§ladi ve Mezopotam- 

ya’ya gonderilen Sergius ve Bacchus ile piskopos Cyp¬ 

rian ve daha birgoklari §ehitlik tacim giydiler. Bu vaziyet 

Max i mi nu s ’un Kwena ( Aquileia ? ) da katlolunmasina kadar 

devam etti. 

Sezar Maxi min us' tan sonra Sezar Gordianus 6 

yil hiikiim siirdii ve Iran hududu iizerinde maktul dii§tii. Ma- 

ni (Manes) onun giinlerinde dogmu§tu. 

Sezar G o r d i a n u s’tan sonra Sezar Philip 7 yil hukiim 

siirdii. Hiristiyanlara kar§i yapilan tazyikler onun devrinde 

durduruldu. Devrinin ilk yiiinda Arda?ir oglu fa pur, 

Iranlilar iizerinde 31 yil hukiim siirdii. Onun devrinde Ro- 

ma’nin in§asmdan beri 1003 yil tamamlandi. 1000 inci yil bay- 

raminin kutlanmasi sirasinda biiyiik sirkte hayvanlar kurban 

edildi ve geceleri askeri mahiyette oyunlar oynandi. Og giin 

herkes uyanik kaldi ve 40 atlet ( yahut kahraman ), eskiden 

Roma’da yapildigi gibi, ko§ular yaptilar. Pompey tiyatrosu ile 

Akatostolon, yani alti siitunlu bina yanmi§ti. Philip, Dakyos 

( Decius ) tarafindan oldiiriilmii§tii. 

Sezar Philip [en sonra Sezar D e c i u s bir yil hiikiim siirdii. 

Bu imparator hiristiyanlan §iddetle tazyik etti. Onun devrinde 

Efesli yedi geng kagtilar ve bir magarada gizlendiler. Bir^ok 

hiristiyanlar Decius'tan korkmak dolayisiyle Mesihi inkar 

ettiler. Imparatorun katlolunmasi ve hiddetin yati§masi iizeri- 

ne irtidat edenler Roma’ya geldiler ve eski dinlerine dondiiler. 

Fakat Nabhatis (Novatus?) §u sozii soylemek itiyadinda 

idi : “affedilmek yok.„ Ona Katharolar'm, yani temiz kalanlarin 

reisi deniliyordu. 

Sezar D e ciu s’tan sonra G a 11 u s ve Volusianus 

namindaki sezarlar 2 yil hiikiim siirdiiler ve Fiaminia yolunda 

maktul dii§tiiler. Bu sirada diinyada oldiiriicii bir hastahk 

ba§gosterdi ve bilhassa Misir’da tahribat yapti. 
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Gal l us ve Volusianus adli sezarlardan sonra Vale¬ 

ri anus ve Gallinus adli sezarlar 15 yil hiikiim siirdiiler 

ve hiristiyanlari tazyik ettiler. iran hiikiimdari Arda$ir oglu 

§apur, Suriye’yi, Kilikya’yi, Kappadocia’yi tahribetti. Gotlar, 

Mabhyanos (Mabios?, Tuna) nehrini a§tilar ve valileria bir- 

goklanm esir ederek gotiirdiiler. Valerianus, Iran’a gotii- 

riilmii§ oldugu igin Gallinus hiristiyanlara rahat yiizu 

gosterdi. 

Sezar Gallinus tan sonra Sezar Claudius 2 yil hu- 

kiim surdu. Bu sirada Brakyon, iskenderiye’de mahpus bulu- 

nuyordu. Harbin tazyiki altinda kalan Claudius, Sermyon 

(Sermion)’da oldu ve gokyiiziinde taca benzer bir §ey go- 

riildii. 

Sezar Claudius' tan sonra Aurelian Sezar 6 yil 

hiikiim siirdii. Devrinin ilk yilinda Palmiralilari maglubetti ve 

Gallileri fethetti. Onun devrinde M a ni §ohret kazandi. Aureli¬ 

an, kizkarde§ini §apur’a vererek onunla bari§ yapti. §apur, 

iran’da kendisi i<jin Istanbul’a benziyen bir §ehir viicuda getirdi. 

ismi, Gundi §apur idi ve Romali karisini buradayerle§tirdi.Buka- 

dinla birlikte miimtaz Yunantabipleri gelmi§lerdi ve banlar Hippoc- 

rates’in tedavi usuliinii §arka tamtmi§lardi. Bu sirada biiyiik Sur- 

yani tabipler de bulunuyordu. Ri§ Ayn’li Sergius felsefe ve tip 

eserlerini Yunancadan Siiryanca’ya terciime edenlerin birincisi 
a 

idi. Amidli At an o s (Athanisius?) P hi la gr i u s ve iyiligi malum 

olan rahip Simon, piskopos G r e g o r i ve patrik Theodosius 

ve muazzam bir §ahsiyet olan Ishak oglu Hiineyn bu ta¬ 

bipler arasinda idiler. Bunlarin halefi olan ve bugiine kadar 

gelen tabipier vardir ve hepsi de Siiryanidirler. Papaz Aaron 

siiryam' degildi, fakat Iskenderiye’li Ghosios (Gosius) onun 

eserini yunancadan Siiryancaya terciime etti. Sezar Aurelian 

Roma surunu in§a etti ve hiristiyanlari tazyik ettigi sirada 

yildirimla vurularak oldu. 

Sezar Aureliao'dan sonra T a kit os (Tacitus) 6 yil 

hiikiim siirdii ve Pontus’ta maktiil dii§tii. Bu sirada Iran’da 

H o r mi z a d hiikiim siiriiyordu. 

Sezar Tacitus' tan sonra Sezar Florianus, 2 ay hii¬ 

kiim siirdii. O da Kilikyadaki Tarsus’ta maktul dii§tii. 

Sezar Florianus tan sonra Sezar Pro bus, 7 yil 
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hiikiim siirdii. Bu yil iginde Warharan iran’da ug yil hakim 

oldu ve ondan sonra oglu 17 yii hukiim siirdii. Eparh Satur- 

ninus isyan ederek Romalilan atmak istedigi igin Antcikya yi 

kurmaga ba§ladi ve Apamea da maktul dii§tii. Sezar Probus 

da Sermion’da katlolunmu§tu. 

Sezar Pro bus1 tan sonra Sezar Car us 2 yil hiikiim 

siirdii. Car us, Suriye’nin Bet Nahrininde oldii ve oglu Nume- 

rianus Afrikada muktul dii§tii. Diger oglu Car in us, Cer- 

menler ile yapilan muharebede, bir kaza neticesinde 6lmii§tii. 

Sezar Carustan sonra Sezar Diocletian 20 yil hii- 

kiim siirdii. Kendisi ile birlikte iig ki§i hiikiimdarhk ediyor- 

lardi. Bunlardan biri, kizini, Diocletian’a veren ve Hairkul- 

yos unvani ile tanilan M a xi ni nu s idi. Diger ikisi, §ark’ta 

birlikte, hukiim siiruyorlardi. M a xi mi a nu s oglu M a x i n i t u s 

Roma’da hakimdi. Constantinus, Gal ve Brutonia da hakimdi, 

Yunanhlarin 559 (m. 284) yihna miisadif Diocletian in ilk 

sene si, Adem’den itibaren 5775 yilini doldurmaktadir. Misir- 

ltlarin takvimi bu yil ile ba§lar. 

Bu sirada Misir isyan etti. Romalilar da giderek Misir’i 

fethettiler ve bir^ok Misirhlari oldurdiiler. Diocletian in 11 

nci yilinda Narsai iran’da 7 yil hiikiim siirdii ve ondan 

sonra oglu H o r mi z d 5 yil hukiim siirdii. Diocletian in 

19 uncu yilinda hamursuz bayrami ba§lamak iizere iken impa- 

rator hiristiyanlara ait bu tun kiliselerin temelinden yikilmasini 

ve mukaddes kitaplarinm ate§te yakilmasmi, ilahlara kurban 

sunmiyanlarm oldiiriilmesini emretti. Bu yiizden birgok giizide 

ve kudretli §ehitler hayata veda ettiler. Se r g i u s ve Bacchus 

bunlar arasmda idiler. Romanus1 un da dili kesilmi§ti. Aym 

imparatorun devrinde §ehit Nicolaus ve Samos ai all 

Azazil §ehitlik tacini giydiler. 

Diocletian, Allahin darbesine ugradi ve tenasiil azasi gii- 

riidii. Kendisi de bunun Allah tarafindan bir darbe oldugunu 

anhyarak hiristiyanlarin kendi adetlerine gore ya§amalarini 

ve kiliselerini in§a etmelerini her yere bildirdi. Maximianus da 

tazyikleri, istemiyerek durdurdu. Kisa bir zaman sonra sahte 

bir beyanname ne§rederek hiristiyanlarin §ehirlerden koylere 

siiriilmelerinin dogru bir hareket olacagini ilahlann kendisine 

ilham etmi§ oldugunu soyledi ve bunun iizerine tazyikler yeni- 
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den ba§ladi. Allah diinyayi kitlik ve veba ile o kadar §iddetli 

bir imtihana ugratti ki, bugdayin bir modius’u 250 menen’e 

satiliyordu ve 10 ceset bir mezara gomiiliiyordu. Maximia- 

nus un ermenilerle harb ile me§gul oldugu sirada adaletin inti- 

karm kendisine yeti§ti, §iddetli bir hastaliga ugradi ve Dioc¬ 

letian ile birlikte oldii. 

Diocletian Sezar ve ortaklarmdan sonra buyuk Cons- 

tantius (Chlorus) hiikiim surdti, Bu zat Diocletian devrinde 

Gal hiikiimdari idi ve Fatih Constantin’in babasi idi. Tahta 

gegtigi sirada 2 karisi vardi, biri muzaffer Fatih C on st an¬ 

ti n'm anasi Helena, digeri zalim Maxi mianu sun kizi 

Theodora idi. Roma piskoposu Sylvester, imparatoru 

hiristiyanhga gevirdi. Qiinkii imparator ciizamh idi ve iman 

ederek vaftiz edildikten sonra kurtuldu k imparator 12 yil hiikiim 

siirdii. Devrinin 8 inci yilinda oglu Constantin’i de saltanata 

ortak yapti. 

Buyuk Co n s t a n t i u s’tan sonra oglu Fatih Constan¬ 

tine 32 yil hiikiim siirdii. Babasi ile birlikte ortak olarak gegir- 

digi 3 yil bunun haricindedir. Bu imparator yunanhlarm 623 ( m. 

312) yilinda tahta gegti. Adem’den ba§hyarak bu ana kadar ge- 

gen yillar 5817 yildir. Diger yazmalar 5813 yil diyor. Co n s / a n- 

tin in ikinci yilinda Hurmiiziin oglu §apur iranlilar iize- 

rinde 69 yil hiikum siirdii. Bu Constantine, zalim Maxenti- 

us’a kar§i harbetmek iizere giktigi zaman ogle vakti fezada 

i§iktan bir siitun §eklinde bir hag gordii ve iizerinde §11 soz- 

leri okudu: Ubununla galip geleceksin,,. Geceleyin de Mesihi- 

mi z ona goriindii ve §u sozleri soyledi: “kendini, gordiigiine 

benzetirsen galip gelirsin „ . O da boyle yaptigi igin zalim 

M axentius hezimete ugradi ve D u n b i s ( Tibris ? ) nehrinde 

boguldu. Bunun iizerine imparator ile karisimn, mii§rik D i oc¬ 

tet i an in kizi Dioklaityana'n in1 2 imanlari saglamla§ti. 

imparator, devrinin 3 iincii yilinda Bizans §ehrinin bina- 

sim yeailedi (yahut tamir etti) ve §ehre 4 mil katarak saltanat 

1 Bu §ekilde §ifa bulan zat Biiyiik Constantin’in kendisi idi ( Bed- 

jan’in notu )• 

2 Constantin evvela Menairwena ile evlendi. Ol iimii iizerine Maximia- 

nus’un kizi Fausta ile evlendi. Diocletiana iqin Bedjan’in ba$ka bir sahi - 

fedeki notuna bakiniz. 
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merkezini Roma’dan Bizans’a nakletti. Kendisi burada Eirene 

namina bir kilise yaptirdigi gibi 12 havari namina da ba§ka 

bir kilise yaptirdi. imparator bu §ehrin biitiin niifusunu hiir 

adamlar saydi, putlan kaldirdi ve mii§rik olan her hangi bir 

kimseye i§ vermedi. Imparatorun anasi kiralige Helena, Ku- 

diis’e giderek Me si hi n iizerinde salbolundugu hagi ara^tirdi, 

buldu, bir pargasmi Mesihin kabri iizerinde in§a ettirdigi mabe- 

de koydu ve gerisini imparatora gonderdi. Fatih Constantin 

devrinde iberyahlar, Me si ha inandilar ve imparatora haber 

gondererek, yollanan piskoposlan ve papaslan iyi kar§iladi- 

lar, hepsi de imana geldiler ve vaftiz edildiler. Sarmatyalilar, 

Gotlar ve iskitlerde imparator tarafindan maglup ediidikten 

sonra imana geldiler ve vaftiz edildiler. imparator Hazreti 

/ h r a h i m i n vahyiilahiyi almi§ oldugu Mamre’deki palamut ( me- 

§e ? ) agacinm iizerinde (yerinde) biiyiik bir kilise yaptirdi. 

Finike’deki Balebek'de de bir kilise yaptirdi. Qiinkii buranin 

ahalisi biiyiik bir sapiklik iginde ya§iyorlardi. Zevcelerini orta 

mail olarak kullaniyor ve gocuklarinm biri de babasini tanimi- 

yordu. Piskopos, banian nizama ali§tirdiktan sonra, bunlar da 

yava§ yava§ vaziyetlerini dogrulttular. imparator Antakya’da da 

8 ko§eli bir mabet viicuda getirdi. Dunbis nehri iizerinde bir 

koprii kurdu, askerleri bu kopruniin iizerinden gegti ve iskitleri 

maglup ederek onlarinda imana gelmelerini temin etti. 
imparator 318 piskopos'tan miite§ekkil diinya meclisini 

Nicea’da topladi ve bunlar Yunanlilann 677 1 yilinda dinin 

itikatlarini, orug ve hamursuza ait kanunlan kararla§tirdilar. 

Onun devrinde iran padi§ahi §apur memleketi iginde bu- 

lunan hiristiyanlan tazyik etti ve Nisibis’e kadar ilerledi; fakat 

Ma r Jacob ve Mar Aphrem ’in duaian sayesinde bura- 

dan zillet i^inde geri gekildi ve hiddeti dolayisiyle Bet Nahrin 'x 

zaptederek geri dondii. 

Constantine, iranlilar ile harbetmek iizere hareket edip 

Nicomedia’ya vardigi zaman hastalandi ve burada oldii. im¬ 

parator, yaptigi vasiyetle saltanati 3 ogluna birakti ve vasiyeti 

Aryiiis mezhebine mensup bir papasa emanet etti. imparatorun 

oliimii iiztrine cesedi istanbul’a gonderildi. 

1 Bedjan’in notu : Nicera’da (Iznik’te) toplanan ilk meclis Yunanlila- 

rin 636 ( m. 325) tarihinde toplanmi§tir. 
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Fatih Constantine den sonra 3 oglu 24 yil hiikiim surdii- 

ler. Fatih Constantine’in 3 oglu vardi. En biiyiikleri babasi 

Constantine in adini almi§ti. Ikincisinin adi Constantius 

ve en kusiiklerinin adi Constans idi. Babalari, hayatinda 

en biiyiik oglunu istanbul hakimi yapmi§ti. Ikinci oglu Antak- 

ya ve biitiin §arkta, en kuguk oglu da Roma’da hakimdiler. 

Fatih hiikumdarin oliimii iizerine ikinci oglu, yakinlarda bulun- 

dugu igin, hepsinden once geldi ve Aryiiis mezhebine mensup 

papasla bir andla§ma yaparak Isa1 nin, Allahin cevherinden 

dogmu§ oldugunu soyleyenleri tazyik edecegini soyledi, papas 

da vasiyeti verdi. O da, altin’dan bir tabut iginde bulunan baba- 

sinin cesedini ba§ §ehre getirdi. 

§apur, Fatih hiikumdarin 61mii§ oldugunu haber alinca, 

Romalilar ile Iranlilarin hududu iizerinde bulunan Nisibis’e 

( ) kar§i yiiriidii. Burasi Mygdonya nin Antakyasi diye 

maruftu. §apur bu §ehri 70 giin muhasara etti ve §ehre kar§i 

tepeler viicuda getirerek §ehre giren ve ortasindan ikiye ayi- 

ran Magdonius nehrinin sulanna kar§i biiyiik bir baraj yap- 

tirdi. Bu yiizden sular §ehrin suruna kar§i akti, sur suyun taz- 

yikina mukavemet edemiyerek sarsildi ve yikildi. §apur 

daha sonra §ehri kolaylikla zaptedecegini sandigi halde i^eride 

yeni bir surun in§a edilmi§ oldugunu ve mubarek bir adam 

olan Aphrem' in sur iizerine gikarak barbarlara lanet oku- 

dugunu gordii. Aphrem Allaha yalvardi, o da dii§manlann 

iizerine bulut bulut sinekler ve ge§it ge§it kehleler musallat 

etti; sirtlari kuru ve yarik olan filler bu yiizden son derece 

muztarip oldular. Kehleler atlarin burunlarina ve kulaklarina 

girdikleri igin bunlar dizginlerini kirdilar, binicilerini attilar 

ve kagtilar. §apur da iran’a mahcubiyet iginde dondii. 

En biiyiik karde§ olup Ba§ §ehirde hiikiim siiren Con¬ 

stantine, Roma’da bulunan en kiigiik karde§i Constans'a 

kar§i hareket ettigi zaman, en kii^iik karde§inin tarlasinda ga- 

li§an rengberleri tarafindan olduriildii. Kendisi, G alius ve 

J ulianus adinda iki ogul birakmi§ti. Bunun iizerine bunlarin 

amcasi olan Constantius yani Constantine’in ortanca oglu bu 

gocuklarin kiigiikliigiine bakarak Kapadokya’daki Kayseri civa- 

rinda olan Makali koyiinde tahsil gormelerini emretti. Bun¬ 

larin ikisi de ilimle me§gul olarak Mar Mama kilisesini in§a 
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ettiler. Biiyiidiikten sonra Constant ius i^lerinden daha 

biiyiik olan G alius' u babasi yerine Sezar yapti. Kisa bir 

zaman sonra Gallus kendisini yerti§tiren amcasina kar§i isyan 

etti, amcasi da ona kar§i kuvvetler gonderdi, onu oldurttu ve 

daha kuguk karde§ini hapse atti. 

Bir miiddet sonra bu gocugun annesi olan kiraliga 

Eusebia onu kiraldan istedi, hikmet dersi aimak iizere onu 

Atina’ya gonderdi, o da burada biiyuk Basil ve karde§i Nusa 

(Nyssa)’li Gregory ve Nazyanzo'\w ilahiyatgi Gregory 

ile birlikte tahsil gordii. Onun haline, ya§ayi§ina ve tavirlarina 

bakan Basil, mii§rik olacagina dair kehanette bulundu ve 

§u sozleri soyledi : “ Roma'ya ( yani Istanbul'da kurulan yeni 

saltanata ) yaziklar olsun.f Ne bigim bir adam yetigtirdigini bir 
• ^ 

bilse! „ Ikinci karde§ olan Constantius Amid’i geni§letti ve 

ona Augusta adini verdi. 

Roma’da bulunan en kuguk karde§ Constans’a gelince, 

6 yil hiikum siirdtikten sonra askerlerin ( yahut giftgilerin ) iha- 

neti yiiziinden oldii, zalim Magnentius biitiin italya ve 

Afrika’yi zaptetti ve Sermion da kiral ilan edildi. Ortanca 

karde§ olan kiral, bunu haber alinca Zalime §iddetle hiicum 

ederek onu oldiirdu ve Roma’ya zafer kazanarak girdi. Kiral, 

Istanbul’a dondiikten sonra biiyuk karde§i Julian'in oglunu 

Sezar tayin etti ve kiz karde§i Heiena’yi ona zevce olarak 

verdi. Bu kizin adi bunun iizerine Constantia oldu. Juli- 

a n Gallere kar§i gonderilmi§ ve tamamiyle muzaffer olmu§tu. 

Kuvveti arttigindan magrur ve kiistah bir adam olmu§ ve Ro- 

malilar tarafindan imparator ilan edilmi§ti. Amcasi Constan¬ 

tius bundan haber alarak korktu ve sur’atle hareket etti, An- 

takya’li Ozios (Euzoius) tarafindan vaftiz edildikten sonra 

Julian’a kar§i hareket etti ise de, Kapadokya'mn Kilikya- 

sindaki Mamprokea ( Mopsuerena )’da oldii. 

Fatih Costantine in iig oglundan sonra Fatih hiikiimda- 

nn en biiyiik oglunun oglu olan Julian Parabitis amcasi 

ile birlikte ortak olarak gegirdigi 5 yila ilaveten 2 yil dahahiikiim 

siirdii. Kendisi Me si hi inkar eaenlerdendi. Bu imparator reto- 

rik nami altinda, devrinde Romanin son derece dadanmi§ ol- 

dugu biiyiiciiliik san’atmi ogrendi. Son derece zalimane hareket 

ederek taliine emniyetle giivenmi§ ve cinlerin yardimi ile yiik- 
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sek mevkiine gelmi§ olduguna katiyetle inanmi§ti. Putlar igin 

mabetler a^maya ba§liyarak bu mabetlerde kurbanlar takdim 

ediyor, filozoflarin sahte tavirlarini takinarak hareket ediyordu* 

A§gilari ve gapkinlari (?) kovmu§tu. Daima giiler ve her lahza 

istihza ederdi. istanbul’a gittigi zaman kendisine otokrator de- 

nildi.Antakya’ya gittigi zaman burada satilan her §eyin fiatini dii- 

§iirdiigii igin, Antakya ahalisi ona fena gozle baktilar. Ahali onunla 

alay ediyor ve gok uzun olan sakalina bakarak giiliiyorlardi. 1m- 

parator bu yiizden bunlan ortadan kaldirmak istedigi zaman sofist 

L i b ani u s, Antakyahlar namina bir istida yazarak imparatora 

takdim etti, imparator da halka sovdii saydi, fakat Libanius 

onun hiddetini yati§tirabildi. Bu fena adam, birinin iizerinde 

altin, digerinin iizerinde ate§ ve tiitsii bulunan iki masa kur- 

durdu. Altin isteyen her adam ate§e tiitsii atiyor, putlann 

oniinde tutsii yaktiktan sonra altin alabiliyordu. Imparator, 

hizmetinde bulunan haremagalarini, develeri, merkepleri ve ka- 

tirlari kovarak yalniz atlari birakmi§ti. Hiristiyanlarin felsefe 

kitaplari okumalarmi yasak eden bir kanun gikarmi§ti. Onun 

yaptirdigi evlerde oksiizler, dullar ve kimsesizler besleniyordu. 

Imparator, sadedil halki §a§irtmak igin miikemmel bir plan 

hazirladi. Kendisi Edessa halkina bir mektup gondererek ken- 

disini kar§ilamalarini emretti; ahali onu kar§ilamak istemeyince 

o da Harran’a ge$ti ve burada putlara kurbanlar sunduktan 

sonra Yahudilere izzetii ikramda bulundu. Edessa’daki hiristi- 

yanlar bunu haber alinca haset ve hiddetten kopiirerek kom- 

§ulan olan Yahudileri oldiirdiiler. Julian her yerde biiyiicii- 

liikle me§gul oluyordu. Imparator. kendisine goriinen bir ada- 

min “dikkat et, ben Ares’im ve Sana yardim igin oniinden gi- 

decegim,, demesi iizerine bu soze giivenerek 395,000 askerle 

birlikte tran’in iizerine yiiriimii§ ve Seleucia ve Ctesiphoriw zap- 

tederek tahrip etmi§ti. Iranli §apur kendi memleketinin kiigiik 

bir pargasina sahip olmak ve gerisini kendisine birakmak igin 

yalvardi, fakat Julian bunu kabul etmedi. Bunun iizerine Ro- 

malilar ile iranhlar arasinda Dicle nehrinin kiyilari iizerinde 

vuku, bulan muharebe biisbiitiin §iddetlendi. Julian at sirtinda 

askerlerini harbe te§vik ediyor ve giizel talii ile ogiiniiyorken 

birdenbire bir ok firladi ve yan tarafindan viicuduna saplandi. 

O da olii olarak dii§tii. Denildigine gore imparator iki avucunu, 
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kani ile doldurarak kanini gok yiiziine dogru serpmi§ ve “sen 

beni maglup ettin, ey Celil’li Isa, ve §imdi sen kendi ilahinla 

birlikte hakimiyeti kazandin,, demi§. Mukaddes adamlarin biri 

tarafindan goriilen bir riiyaya gore, imparatora isabet eden 

oku kirk §ehitlerden biri atmi§ti. 

Putperest Julian'dan sonra mutekit Jovianus geldi. 

Julian'in oliimii iizerine Roma ordusu aghktan son derece 

muztarip oldu. Qiinkii §apur orduya gida maddeleri getiren- 

ieri yakalami§ti. Bunun iizeriae Romahlar bir hiikiimdar bulmak 

istediler ve mutekit Jovianus'u segtiler. Bu adam yemin 

ederken “ putperestlerin kirali olamam„ dediginden hepsi de “biz 

hiristiyaniz,, diye bagirdilar ve hepsi de sevingten gozya§lari 

doktiiler. Romahlar, aralanna bir hag dikerek tepesine bir 

tag koydular ve diz gokerek hagi selamladiktan sonra taci al- 

dilar ve Jovianus'un ba§ina gegirdiler. Yeni hiikiimdar te- 

vazu iginde §apur'a gitti. §apur> Romahlarin Firat’a kadar 

uzanan memleketleri iranlilara vermeleri lazim geldigini soyleai 

ve boylece kiliglar bir daha kinmdan gikmadi.. Imparator ya- 

liniz Nisibis i vererek onu teskin etti ve 30 yillik bir sulh yapti. 

tki taraf sevindiler ve iki karargah biribirine kari§ti. imparator, 

Julian' 1 da bir tabuta koyarak onu Tarsus'ta gomaii. Hatta 

Socrates’in dedigi gibi, daha sonra da tabutu istanbul’a nak- 

letti. Bu yiizden, filozof Themistius muasirlariyle istihza 

ederek “bunlar bir ilahi degil, fakat alelade insanlari taziz 

ediyorlar,, demi§ti. J o v i a n u s} Iran’dan donii§unde Kilikya’dan 

gegti ve Bosporos’ta Bitinia ve Galatya hududundaki Dastania 

( Dodastana ) koyiine vardigi zaman ki§ mevsiminde bobrek 

hastahgina ugrayarak burada oldii. 

Jovianus'tan sonra iki karde§ olan Valentinianus 

ve Vale ns 13 yil hiikiim siirdiiler. Bu imparator Pannonia 

ulkesinin Kibalon (Kibala?) §ehrinden gelmi§ti. Kuvvetli ve akilli 

bir adamdi. Karde§i Valens'i getirterek §ark hiikiimdari yap- 

mi§, Roma’ya gittigi zaman oglu G rati an us' u August ilan 

ederek onu konsiil tayin etmi§ti. Devrinin 11 inci vilinda $a- 

pur' un oglu A r d a § i r tranlilar iizerinde 4 yil hiikiim siirdii. 

Bu sirada Procopius, V a l e n s'e kar§i isyan etti, fakat is- 

tanbul’da yakalanarak iki agag arasina baglandi ve testere ile 

kesildi. Vale ns, Misir’a giderek Marcianopolis'e vardigi za- 
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man §iddetli bir zelzele oldu, deniz kabardi ve kiigiik gemi- 

leri §ehrin suruna bindirdi; daha sonra deniz algaldi ve biiyiik 

gemiler kuru toprak iizerinde imi§ gibi eski hali iizere kaldi. 

Bunun iizerine §ehir halki gemileri yagma etmek iizere ko§tu- 

lar, fakat deniz tekrar kabardi, halki yuttu ve bunlarin hepsi 

boguldular. Va l en t i n i a n u s, karisi hayatta oldugu halde 

harikulade giizel bir kadin olan Justina'yi ikinci zevce 

olarak aldi ve kanunu kaldirarak her Lsteyenin bir arada iki 

zevce almasina miisaade etti. 

Imparator, Sarmatyalilarla harbetmek iizere yola giktigi 

zaman bunlar korktular ve sulh yapmak iizere elgiler gonder- 

diler. Imparator, bunlarin sefil ve pespaye kimseler olduguna 

bakarak yiiksek sesle bagirdi: “Bu kadar aciz ve sefil kimse- 

lerle harbetmek mecburiyetinde kalan Roma devleti pek kotii 

bir vaziyette sayilmak icabeder.,, Imparator bu §ekilde bagir- 

digi sirada birdenbire boynunun damarlari gatladi ve kanlari- 

nin akmasi yiiziinden yere dii§erek oldii. imparatorun ilk oglu 

Gratianus yakinlarda bulunmadigi igin imparatorun giizelligi 

yiiziinden evlendigi ikinci karisi Justina'dan dogan ve baba- 

sinin adini ta§iyan daha kiigiik oglunu kiral ilan ettiler. Bunun 

iizerine Va lens, Gratianus'u kumandan tayin ederek onu 

Gotlarla harbetmege memur etti. Fakat Gratianus muvaffak 

olamadi. Bu sirada V a l e n s’e §oyle bir kehanet bildirdi: gii- 

ya, ondan sonra kralliga gegecek olan zatin ismi T harfi ile 

ba§liyormu§. Bu yiizden o da Theodor, Theodotu s ve 

bunlara benzer T harfi ile ba§liyan isimli kimler varsa hepsini 

oldiirttii. 

Bu sirada fezada bulutlar iginde silahli askerlere benze- 

yen insanlar goriindii. Antakya’da tek gozlii, dort elli, dort 

ayakli ve sakalli bir gocuk dogdu. Bu gocugun tek gozii iki 

goz yerinin ortasinda idi. Aym sirada Araplar Romahlara ait 

topraklara girdiler. Muaviye adli bir kadin bunlarin hiikiim- 

dan idi. Araplar Romalilarla sulh yaparak hiristiyanhgi kabul 

ettiler ve Musa isimli rahibin piskoposlan olmasini istediler. 

O da V a lens' in emri ile onlarin piskoposu oldu. Gotlar ve 

iberyalilar Romahlann memleketine girerek Skitya, Misia, Tarkis> 

Makedonya, Achaia vebiitiin ilada (Hellas)’yi aldilar. istanbul’da 

bulunan Valens Gotlardan ve Iberyalilardan korktugu iqin mu- 
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harebeye girmekten sakindi. Fakat biitiin ahali “bize silah veri- 

niz} biz harbederiz„ diye bagirdilar; kiral da hiddetlenerek geri 

dondiigii zaman §ehri sapanla idare edecegini (yani butiin §ehri 

altiistedecegini) soyliyerek hareket etti. Fakat muharebede maglup 

oldu ve bir koye kagti. Barbarlar burasini gevirdikleri zaman 

kiral yuvarlak bir gukura girdi ve kendini saman altma gom- 

dii. Gotlar onu bulamayinca butiin koye ate§ verdiler, o da 

yanarak oldu. 

Kd/ens’ten sonra Va l a n t i n i a n u s’un oglu Grati¬ 

anus bir yil hiikiim siirdii. Bu imparator babasinin devrinde 

Roma’da otokrator oldugu igin Valens’ten sonra saltanati ele 

gepirdi. Kendisi diiriist, iffetli, dindar bir adamdi ve babasi 

ile amcasi gibi Arius mezhebine mensup degildi. Irkan iberyali 

olup ispanya’dan gelen buy iik The do siiis' u saltanatta ortak 

olarak almi§ti. Qiinkii Theodosius, G rati anus' a kar§i 

iyilik gostermi§ ve Valerts in yanmasindan once onu hiikiim- 

dar ilan etmi§ti. Bu sirada Maximus adli biri G rati anus' u 

Roma’da hainane bir surette 6ldiirmii§ ve onun kiigiik karde§i 

olan ValentinianuSy Roma’ya hakim olmu§tu. 

Gratianus'tan sonra Biiyiik Theodosius 16 yil hii- 

kiim siirdii. Gratianus un oldiiriilmesi ve karde§i Va l an¬ 

ti ni anus un Roma’da hiikiim siirmesi iizerine Theodosius 

istanbul’da ve biitiin §arkta yaliniz ba§ina hiikiim siirdii. Kud- 

retli, dirayetli, harb i§lerinde tecriibeli bir adamdi ve Tarki 

(Tiirkiye )’deki barbarian siir’atle maglup etti. Devrinin ikinci 

yilinda Arda§ir oldii ve oglu §apur 4 yil hiikiim siirdii. Theo- 

dosius’un 5 inci yilinda Varharan Garman$ah, Iranhlar 

iizerinde 12 yil hakim oldu. Theodosius ile Valantini- 

anus, Gratianus u oldiiren zalime kar§i hareket ettiler; onu 

oldiirdiiler ve ikisi Roma’ya zafer iginde girdiler. Theodosius, 
Roma’dan donii§ii sirasinda Selanik’te hasta dii§tii ve buramn 

piskoposu olan Akilos (Aseolus ? )’u getirerek onun Arius mez¬ 

hebine mensup olmadigim gormii§, onun tarafindan vaftiz edil- 

mi§, ve hastaligindan kurtulmu§tu. Sonra istanbul’a geldi ve 

buradaki Biiyiik ilahiyatginin idaresi altinda Anastasia kilisesi- 

ni yaptirdi. Th e o do s i u sun kiraliga Flakida (Flaccilla ?) 

’dan Honor iu s adli bir oglu olmu§tu. Bu kadin meziyet ve 

fazilet bakimindan gok zengindi. Kendisi fakir hastalan tedavi 
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eder ve kiliselerin biiyiik misafirhanelerine gelenleri ziyaret 

ederdi. Kiral Theodosius barbarlar ile muharebe yiiziinden 

son derece sikintiya dii§tiigii igin §ehirlere vergiler tarhetti. 

Antakya ahalisi vergiyi vermek istemiyerek hiddetleri yiiziin- 

den kiraliga Flaccilla’nin 1 heykelini pargaladilar. Heykel, §ehrin 

gar§i yerinde idi, Kirahga da ayni anda 61mii§tii. Kiral hadiseden 

haberdar olarak asker gonderdi ve §ehirde miithi§ bir katliam 

yaptirdi. Bu yiizden Mubarek Macedonius kirala sitem etti 

ve §u sozleri soyledi: “bir adama benzemek iizere tungtan ya- 
pilan bir heykel ugrunda, Allahin kendi sureti iizere yarattigi 

insanlari mahvettin. Tungtan heykeller yapmcik bizim igin gok 

kolciydir. Fakat mcihvetmi§ oldugun inscinlarin bir tek kdini bile 

yaratmaya muktedir degilsin,,. Kiral bu ihtiyar adamin sozle- 

rinden miiteessir oldu ( yahut pi§man oldu) ve halka bir tazi- 

yet mektubu gonderdi. 

Bu sirada italia ( Titalia)' nin ba§ §ehri olan Selanik’te 

bir kiyam (yahut ihtilal) oldu ve ahali valiyi ta§a tuttu. Kiral 

gilgincasina hiddetlendi ve onun emri ile hakimler, masumu 

sugludan ayirmiyarak 7.000 ki§iyi oldiirduler. Bu yiizden kiral 

Mediolanum a geldigi zaman, mukaddes piskopos Ambrose ki- 

lise kapisinin di§inda kendisini kar§iliyarak onu kiliseye gir- 

mekten menetti ve §u sozleri soyledi: “uzakla$ ve Allahin ga- 

zabim co$turacak ibadetle giinahlarim aritirmayf. Kiral geri 

dondii, mahkum edilmeleri icab edenler hakkinda iig gun su- 

ren tahkikat yaptirdi ve bundan boyle cezalann ancak adalet 

icaplarina gore verilmesini emretti. Daha sonra kiliseye giden 

kiral ayakta durarak degil, yere kapanarak ibadet etti ve §u 

sozleri soyledi: “Ruhum topraklara yapi$ti, kelamina gore beni 

ihya eyle!„ (Mezamir CXIX. 25). 

Theodosiusy devrinin 13 iincii yilinda oglu Arcadiuso 

§ark hiikumdan ilan etti. Iki yil sonra Roma’daki Eugeni us 

(Azugin) ve Argubatus (Arbugastes ?) Valentinianus' un 

mabeyincisini igfal ettiler, o da kirali bogdu. Theodosius, 
hadiseden haber alarak derhal faaliyete gegti ve kiigiik oglu 

Honor i us' u garp hiikumdan tayin etti. Kendisi, zalim Euge- 

1 Bedjan’in bir notuna gore imparatorun kizinm adi Galla Placil- 

dia idi. 
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nius'a kar§i hareket ederek onunla beraber olan barbar or- 

dularini maglup etti. Barbarlar maglup edildiklerini gorerek af 

igin bagirdilar ve yalvardilar. Kiral bunlara zalimi getirmelerini 

emretti, onlar da ko§tular, onu yakaladilar, zincirler iginde kira- 

lin yanina getirdiler. O da bu adami oldurdu. Argubatusa 

gelince, bu adam kendi keadini bogmu§tu. Bu hadiselerden 

sonra kiral, Mediolanum dan donerken harbin sebep oldu- 

gu yipranma ylizundea hasta du§tu ve oldii. Aym yil iginde 

§apur’un oglu Yazdagard 21 yil hiikiim siirdii. 

Theodosiu s’tan sonra ogullari Arcadius ve Ho no r i- 

us 13 yil hiikum siirdiiler. Ar kadi us un Istanbul’da ve §arkta 

hiikum siirdiigii sirada 9 ya§inda bir gocuk olan Honorius 

da kiral oldu. Aym yilin Temmuz ayi iginde Unaya (yani 

Hun ay a yahut Hiinler) Roma’ya kar§i hareket ettiler ve 

Suriye ile Kapadokya’yi harab ettiler. Bu hadise Iskender tak- 

viminia 708 ( m. 397) yilinda vuku buldu. A r k a d i u sy Pra- 

etorium’ua kar§ismdaki biiyiik Amp o l on (EmbolosYu 

in§a etti ve kansi Eudoxia, Azize Irene mahallesinin yanin- 

da giimu§ten bir siitun dikti. Arcadius kendisine kar§i 

isyan edea Gainas (Gaius?/\i maglup ederek oldiirdii. 

Kiral, K ar ki dha ( Kalkedon’da )’ya ibadet igia gittigi zaman 

on binlerce halk onu gormek igin toplanmi§lardi. Kiral, Aziz 

Acacius mabedinde ibadet ederek butiia halk ile birlikte 

giktiktan sonra biitiin mabed yikildi ve herkes, ahalinia kiral 

tarafindan yapilan ibadet dolayisiyle kurtulmu§ olduklarina 

iaandilar. Qiinkii kiral, zahitler gibi §anh bir hayat ya§amakta 

ve mor §ahane hil’atiain altinda ve derisinin iistiinde kildan 

oriilme bir elbise giymekte idi. 

Asi Gainas (Gaius?/un helak olmasindan sonra hiin¬ 

ler, Estros (Ister) nehrini a§tilar ve Ta/£z*,deki (Tiirkiye) 

§ehirleri harabettikten sonra iizerlerine dolu yagdi ve ?ogu- 

nu oldiirdii. Geride kalanlar da kagtilar. Bu hadiselerden son¬ 

ra Arcadius oldu ve 8 ya§inda Theodosius isimli bir 

gocuk birakti. Honorius un ogullari yoktu. Keadisi yalniz 

oldugu igin birtakim adamlarin ona ihaaet etmeleriaden korkulu- 

yordu. Bu yiizden Arcadius, oliimii sirasinda, bir vasiyet 

yapti ve Iranlilarin hiikiimdari Yazdagard'l ogluna vasi 

tayin etti. Yazdagard bu vasiyeti alinca Theodosius’a 
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sevinerek bakti ve ona kendi hanesinden bir miirebbi gonderdi. So- 

nrabiitiin e§rafa nameler gondererek gocuga kar§i ihaaette bu- 

lundaklari takdirde onlara kar§i sonu gelmiyen bir muharebe 

agacagini bilirdi. Bu yiizden hirtstiyanlik, Iranhlar arasinda 

yayildi ve Mai perk at1 piskoposu Marutha ara bulucu 

olarak gah§iyordu. Th e o d o s i u s ile kiz karde§i Pulcheriat 

amcalari Ho n o r i u s tarafindan yeti§tirilmi§lerdi. 

Oaun oglu kiigiik Theodosius 42 yil hiikiim siirdii. 

Devrinin ba§larinda Afrikah Alarekos (Alaricus) isyan etti ve 

bir ordu topliyarak italyaya geldi ve bir gok kotulukler yapti. 

Eparch Stilico 6ldiiriilmii§tii ve kiral Honorius Roma’da 61- 

mii§tii. V al en t i ni a n u s’un babasi Constantin us hukiim 

siirdii ise de katlolundu, katiplerdea biri olan Iwannis sal- 

tanati ele gegirdi ve Thedosius’a haber goadererek keadisiai 

taaimasmi istedi. Krai elgilere ziacirler vurdurarak Strategos 

Adharburiusu bu zalime kar§i goaderdi. Fakat bu adam 

oau yendi, Strategos’u yakaladi ve oaa ziacirler vurdu. Theo¬ 

dosius bu defa A dh a r b u r i u s’un oglu Akapporayx 

bir ordu ile goaderdi. Allahtaa korkusu olaa kiralia duasi ile bir 

melek, gobaa suretiade goriiaerek bualarm su ile dolu bir go- 

lii yaya olarak gegmeleriae yardim etti. Bualar §ehir kapila- 

rini agik bularak igeri girdiler, Strategos’u kurtardilar ve Iwaa- 

nis’i oldiirdiiler. Daha soara Theodosius halasiaia oglu 

Valentinianus u Sezar yaparak anasi ile birlikte Roma’ya 

goaderdi ve daha soara oaa §ahaae taci yolladi. Valentini¬ 

anus (III ?) 32 yil hiikiim siirdii. 

Theodosiusy miitemadiyea orug tutuyor ve ibadet edi- 

yordu. Haftaaia 4 iincii ve 6 nci giialeriade ak§am orucu da 

tutmakta idi. H eb hr on piskoposaaua olumii iizerine, kirli 

olmakla beraber oaua abasiai aldi ve oaua bereketiai kazaa- 

mak iizere sirtiaa gegirdi. Bu sirada Iraahlaria hukiimdan 

Yazdagard oldii ve oglu Varharan oaua yeriae gegerek 

22 yil hiikiim siirdii. Ba hukiimdar sulhu bozdugu igia Iraali- 

lar Romahlara kar§i silalia sarildilar ve Romalilar Iraahlari 

yeaerek bir gok esirler aldilar. Bu hadiselerdea soara Varha- 
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ran’in biitiin devri miiddetince hiristiyanlara kar§i tazyikler 

durmadi ise de, sulh oldu. 

Sulhtan sonra iranlilar ciir’et gostererek Ras Ayn’a kar- 

§1 hareket ettiler; fakat mahcubiyet iginde dondiiler. Sonra tek- 

rar hareket ederek aym yere daha fazla §iddetle yiiklendilerse 

de, maglup oldular ve Romalilar Arzan havalisinden 7000 esir 
a 

aldilar. Bu esirleri, Amidli piskopos Acacius satin alarak ser- 

best birakti ve bunu yapmak igin kiliselerin altin ve gum ii§§am- 

danlarini ve sairesini satarak lazim gelenparayitedarik etmi§ti. 

Bu sirada Hiinler tarafindan esir olarak gotiiriilen, diil- 

gerlik yaparak huzur iginde ya§iyan Burganzis haiki ima- 

na geldi ve vaftiz edildi. Bunun iizerine bunlardan 3.000 ki§i 

10.000 Hiinii imha ettiler ve bu yiizden imanlari saglamlandi. 

Theodosius halasinin oglu Va l e n t i n i a n u s’u istanbul’a 

getirterek kizi Eudoxia yi ona zevce olarak verdi; Valen¬ 

ti n i a n u s da onu alarak Roma’ya gitti. Bu sirada Iran’daki 

hiristiyanlarin tazyik edilmeleri yiiziinden Roma ile Iran Dev- 

letleri arasinda ba§liyan mucadele §iddetlendi. Iranhlarin krali 

bir gok tacirlere fena muamele ederek mallarini zaptetti, hiris- 

tiyan olan i§9ileri aldatti ve onlara tam iicretlerini vermek 

istemedi. Bu yiizden Romalilar Ermenistan’a indiler, ahaliyi 

esir ederek memleketi harabettiler ve Iran ordusunun 7 ku- 

mandanini oldurduler. Bunlardan geri kalanlar, bilhassa Iran- 

lilarin birlikte getirmi§ olduklari Araplar, Firat nehrinde bo- 

guldular. Bu hadiselerden sonra sulh oldu ve tazyikler durdu. 

Fakat barbarlar hareket ederek Tarki ( Tiirkiye) ve 

/ / /y r i c u m ahalisinden bir goklanni esir aldilar. Bu sirada 

semavi bir i§aret olarak gokyuziinde bir kuyruklu yildiz be- 

lirdi. Bu i§aretlerin sayica gogaldigini gorenler kiralin olmek 

iizere oldugunu soylediler. Netekim bir gun kiral Theodosius 

ba§ §ehir iginde her zaman yaptigi gibi at sirtinda dola§iyor 

ve kirlara gitmek iizere bulunuyorken atinin ayagi siir^tii 

kiralin ense kemikleri kirildi ve kiral bir sedyeye kondu, 

Kiral ecelinin yakla§tigmi gorerek kiz karde§i Fulcher ia ya 

kendisinden sonra Marcianus'un tahta oturmasini soyledi 

ve Kiral, Marcianus u da gagirtarak devlet i§lerini idare 

etmesini ve allahtan korkarak hiikum siirmesini emretti. Kiral 

2 gun sonra oldii. 
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Kiigiik Th e o d o s i u s’tan sonra Marcianus 7 yil hiikiim 

siirdii. Bu imparator, karde§inin butiin hayatinda omriinii ma- 

nastirlarda ya§iyanlar gibi ibadet ve du§iince iginde gegiren 

kiral Theodosiu s'un hem§iresi Pulcheria' yi zevce olarak 

aldi K Fakat bu kadin Theodosius’un oliimunden sonra Marci¬ 

anus ile agiktan agiga ya§adigi halde bu adamdan nefret edi- 

yordu. Bu kadin omriinde bir erkekle beraber ya§iyarak iffe- 

tini kirletmemek istedigini sahte bir bahane olarak ileri siir- 

diigii igin, miinafik olan ve Mesihin iki §ahistan miite§ekkil ol- 

dugu itikadina inanmaya miitemayil olan bazi piskoposlar bu 

kadini evlenmegi kabule ikna ettiler ve bunlar bu yiizden bu 

senenin bir cumartesi guniinde bu tun halkin et yemekten sa- 

kinarak rahip ve rahibelerin yedikleri yemeklerle iktifa etme- 

lerini ilan ettiler ve boylece bu kadini hareketinin mesuliye- 

tinden ibra etmek istediler. Bu yiizden Pulcheria kanmi§, 

manastirindan gikmi§ ve rahibe elbiselerini birakmi§ti. iki yil 

sonra bu kadin Halkidonya meclisini topladi ve Mesihin iki 

mahiyet sahibi oldugunu kabul ettikten ba§ka, senenin bir 

cumartesi guniinde et yemegi yasak etti. Misir’da ya§iyan 

dindar Misirlilar, Mesihin iki mahiyet sahibi olduguna dair 

olan itikadin cumartesi giinii et yemekten sakinmak yasagi 

ile birlikte kendilerine yiiklenmi§ oldugunu goriince et ye¬ 

mekten sakinmakla kalmiyarak, hayvanlarin etinden gelen 

siit, peynir, yag, yumurtayi yemekten de gekinmi§ler ve bu cu¬ 

martesi giiniinii diger orug giinleri gibi saymi§lardi. 

M a r c i a n u sun 6 inci yihnda Roma’daki l/ ale nt ini- 

anus oldiiriildii ve bu andan ba§hyarak kilise gibi §ehir de 

ikiye ayrildi. Qiinkii Istanbul’daki hiikiimdar oldii^ii zaman 

yeni hukiimdarin Roma’daki kiralin tensibi ile yerine gegme- 

si adetti. Roma’daki kiral da oldiigii zaman yeni kiral, 

Istanbul kiralmin muvafakati ile yerine gegerdi. Marcia- 
nus kendisi ile zina irtikab eden Pulcheria nin intihabinda 

Roma’daki Valentinianusun muvafakatini almadigi igin, 

Romalilar da Marciunusun muvafakatini almadan kendileri- 

1 Bedjan in notu : Miiellif burada katolik piskoposlari ve azize Pulc- 

heria’yi tezyif ediyor. Sebebi kendisinin yakubi olmasi ve kendi mezhe- 

bini di^er hiristiyan mezheplerinden iistiin tutmasidir. Biitiin bu eserde 

bu miilahazaya dikkat gerektir. 

Abu'l-farac Tarihi F: JO 
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ne kiral tayin ettiler. Bu yiizden §arktaki muharrirler yaliniz 

istanbul hiikumdarlari ile alakadar olarak onlarin isimlerini 

biribiri ardinca yaziyor ve bunlara Roma hiikumdarlari diyor- 

lardi. Marcianus ile Pulcheria ihtiyarliklarinda hiikiim 

surdiikleri igin ziirriyet birakmadan oldiiler. 

M a r c i a n u s\an sonra Leo 18 yil hiikiim siirdii. Bu im- 

parator irkanTark (Tiirk) idi. Fakat mevkii itibariyle bir tribun 

idi. Kendisi konsey tarafmdan segilmi§ ve hiikiimran olmu§tu. 

Aym yil Iran’da, YazdagarcTin oglu Varhararidan sonra, 

Firuz tahta gegmi§ti. F i r u z, Romahlar ile muharebe etti ve 

hiristiyanlan tazyik etti. Leoy kizi Ariadneyi Z ay non 

(Zeno) sa verdi, bu adami yiikseltti ve biitiin §arkin Strategos’u 

yapti, ve Basilisuc u Tarki’nin (Tiirkiye’nin) Strategosluguna 

getirdi. Aym imparator Calonicus u in§a etti ve ona Leon- 
topolis ismini verdi. 

Bu sirada Istanbul’da biiyiik bir yangin oldu ve yangin 

denizin bir ucundan diger ucuna kadar yayildi. Kiral, Mar 

Mama dehlizine kagti ve orada 6 ay ya§adi. Kendisi Neon 

Amblon (Yeni Kapi) biiyiik limanini in§a etti ve hafta.nn ilk 

giiniinde hig bir kimsenin gah§mamasim icabettiren bir kanun 

gikardi. Aym giin hiq bir kimse de musiki altti galmiyacak ve 

yaliniz kilisede bulunacakti. Leoy torunu Leontinus u, yani 

kizimn oglu olan, Z ay non nun oglunu heniiz 6 ya§inda bir 

gocuk oldugu halde Sezar ilan etti ve bu gocuk kiralin hayati 

esnasinda bir yil hiikiim siirdii. Daha sonra kiral Leo bagir- 

sak hastaligi yiiziinden yatti ve oldii. 

Led dan sonra Leontinus geldi. Onun hiikiim siirdiigii 

bir yil esnasinda babasi Zaynon kendisine diz Qokmekte idi. 

Anasi ise ona gocuk muamelesi yaparak onu yanh§ yola sap- 

tirdi ve §u telkinlerde bulundu: “baban kar§ina gelip egildigi 

zaman ba§inin iizerindeki taci kaldir ve onun ba§ina koy„. 

Qocuk bu §ekilde hareket ettigi igin Zaynon saltanati ele 

gegirdi ve oglu Leontinus u konsiil olarak birakti. Birkag 

giin sonra gocuk oldii ve birgoklari anasi ile babasinin onu 

oldiirmii§ olmalarindan §iiphelendiler. 

L e o n f i n u s'tan sonra babasi Zaynon 15 yil hiikiim 

siirdii. Biiyiik Leon un kansi Wairina ona bir i§ hakkinda 

tavsiyelerde bulunmus, fakat Zaynon tavsiyelerini kabul 
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etmemi§ oldugu igin biiyiik kiraliga onu bir tarafa atarak 

karde§i Basiliscus'u kiral yapmi§ti. Bunun iizerine Herak- 

liada ikamet eden Basiliscus, Z ay non a kar§i isyan etti 

ve kiral ilan olunarak oglu Markus' u Sezar yapti. Z ay non 

Wa i r i n a’dan korkarak ve onun gizlice bir suikast yapma- 

sindan endi§e ederek asil memleketi olan Isauria’ya kagti ve 

karisi Argania, yani Iradni gizlice onun tarafina iltihak 

etti. Basiliscus ile oglu Ma r ky 2 yil hiikiim surduler ve gok 

fena hareket ettiler. Qiinkii kendisi ilk once dindar goriindii 

ve aziz Timothy ile aziz Dioscurus un kemiklerini Isken- 

deriye’den getirtti ve bir name yazarak Halkidonya meclisine 

lanet okudu. Fakat daha sonralari siyasetini degi§tirdi ve Hal¬ 
kidonya meclisinin iyi oldugunu soyledi. 

Basiliscus, kafasinin istikrarsizligini agiga vurdugu 

sirada, Z ay non kuvvetini toplayarak ona hiicum igin geldi. 

Bunun iizerine Basiliscus ordu kumandani Arm at is i 

onunla dogii§mek iizere gonderdi. Z ay non, Armatis'e giz¬ 

lice bir mektup gondererek onun oglunu Sezar ve kendisini 

Strategos yapacagina dair yemin etti. Bu yiizden A r mat is 

efendisine kar$i hiyanet etti ve Z ay non ile birle§erek Istan- 

bul’un iizerine yiiriidii. Basiliscus da karisini ve gocuklarim ala- 

rak kiliseye iltica etti. Z ay non adam gondererek hiikiimdar- 

lara mahsus mor hil’ati onun karisinm ve ^ocuklarinin sirtla- 

rindan aldirdi, bunlara oldiiriilmiyeceklerine dair soz verdi, 
ve onlan Kapadokya da bir karargah olan Lamis'e, kulelerin 

birinde hapsedilmek iizere gonderdi. Bunlar da hapsedildikten 

sonra sefalet iginde oldiiler. Z ay non saltanat makaminda 

yerle§tikten sonra yeminini yerine getirerek Armatis’in oglunu 

Sezar yapti ve bir alay tertip ederek onunla birlikte tahta 

oturdu. Zaynon, Armatis'ide Strategos riitbesine yiikseltti. 

Daha sonra Zaynon kendi kendine dii§iinerek §oyle dedi: 

“Armatis kuvvetienmi§ olduguna gore onun Basiliscus'a 

ihanet ettigi gibi baiia da bir ^ukur kazmasi miimkiindiir. 

Onun igin, ben ona kar§i igtigim andi yerine getirdim; fakat 
Basiliscus a kar§i i^tigi sadakat andim bozan Armatis 

olmelidir,,. Armatis in oldiiriilmesi iizerine oglunun da safari 

kestirildi ve kilisede bir okuyucu yapildi. Daha sonra He lies- 

pontus metrepolitligine tayin edildi. Qiinkii bu gocuk kirallik 
hil’atini giymeye layikti. 
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Zay non un 9 uncu yilinda Bala$, Iranda 4 yil hiikiim 

siirdii; 11 inci yilinda Bala§’tan sonra Firuz un oglu Kavad 

11 yil hiikiim siirdii. Zaynon’un devrinde Samaritliler isyan 

ettiler ve Yustos (Justus) naminda birini kiralhga getirdiler. 

Bu adam hiristiyanlarin birgogunu oldiirdii ve Kayseriye’ye 

giderek Procopius kilisesini yakti. Filistindeki Romalilar bir 

araya gelerek Samaritlere kar§i harb agtilar ve bunlari maglup 

ettiler. Bunlarin kirali olan zatin ba§ini Z ay non a gonderdiler. 

Samaritlilerin sinagogu, /sa’nin anasi Meryem namina biiyiik 

bir kilise yapildi. Yahudilerin Antakyad&ki sinagogu, i^inde 

bulunan birgok yahudi ile birlikte yakildi ve bunlarin mezar- 

lardaki olulerinin kemikleri de yakildi. Bu hadiselerden sonra 

Z ay non bagirsak hastaligina ugradi ve oldii. 

Zciy non S i l e n t i a r i z’den sonra Anastasius 27 y.l 

hiikiim siirdii. Bu imparator S i l e n ti a r i z’lerden idi. Kiral 

olduktan sonra edebiyat okuyan gocuklari, kendisi ile alay 

etmeleri yiiziinden, oldiirdii. Onun 8 inci yilinda Kavad"in 

karde§i Zamasp ona kar§i isyan etti ve 2 yil hiikum siirdii. 

Kavad kagmi§, bir ordu toplami§, karde§ine kar§i hareket 

etmi§ ve onu yenerek oldurmii§tii. Daha sonra Kavad 30 yil 

hukum surdu. 

Bu sirada Nicopolis, piskopos ile iki arkada§i miistesna 

olmak iizere biitiin ahalisi ile birlikte harap olmu§ ve ahali 

enkaz i^ine g6miilmii§tii. Bu sirada bir kuyruklu yildiz giin- 

lerce goriindu ve Qekirgeler gelerek her§eyi mahvetti. Bet 

Nahrin (Mozopotamya) ’da biiyiik bir kitlik oldu ve gok yiizii- 

niin §imal tarafinda miithi§ bir yangin goriilerek biitiin gece 

parlak alevler sagti (fecri §imali olacak). 

Kisa bir zaman sonra Hiinler §imali garptan iranlilann 

yurtlanna girdiler. Sebebi §u idi: Z ay non un devrinde, Hiin¬ 

ler Iranlilann hiikiimdari Firuz"a bir name gonderdiler ve ken- 

dilerine verdigi yardimin kafi gelmedigini, Romalilarin iki 

misli yardimda bulunduklarini, onun igin Iranlilann da ayni 

mikdarda yardimda bulunmalari lazim geldigini, aksi takdirde 

harbe hazir olduklarini bildirdiler. Firuz bunlara daha bii¬ 

yiik yardimda bulunacagini yalandan vadetti; elgiler de kal- 

kip gittiler. Firuz ordusunu kuvvetlendirdikten sonra yardi- 

mi aimak iizere geride birakilan Hiinleri oldiirdii ve gidenle- 
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rin pe§ine takildi. Bunun iizerine Apcimea\\ bir Yunanli tacir 

Hiinlerle beraber oldugu igin bunlan te§vik etti ve andin igil- 

mi§ oldugu yerde tiitsii yakmalarim, bu sayede Allahin yalan 

soyliyen iranlilari silip siipiirecegini anlatti. Hiinler bu §ekilde 

hareket ettikten sonra iranlilar ile harb meydaninda kar§ila§- 

tilar ve Firuz u oldiirerek iran’i harap ettiler; sonra memle- 

ketlerine dondiiler. Bu yiizden Kavad tahta gegtigi zaman 

Romalilara kar§i aci bir kin giitmekte idi. 

iranlilar ordularini topliyarak Roma iilkelerine kar§i ha¬ 

reket ettiler ve Ermenistan’daki Theodosiopolis yani Erzenrum u 

(Erzurum) zaptettiler. Fakat ahaliye merhamet gosterdiler. Bu¬ 

nun iizerine Istanbul’da bulunan vali, §ehri aldi ve ilkte§rin 

ayinda Amid’e kar§i §iddetli bir hiicumda bulundu. Ki§in ara- 

ya girmesi yiiziinden Iranlilar son derece istirap gektiler. Qiin- 

ku elbiseleri pagavralara (?) donmii§, yaylarinin kiri§leri ha- 

vanin rutubeti yiiziinden kirilmi§ti. Iranlilarin mancimklari sur- 

lari yikamiyordu. Qiinkii §ehrin iginde bulunanlar surun tah- 

tadan yapilma kisimlarmin etrafina zincirler gegirmi§lerdi ve 

bu yiizden mancimklarin tesiri goriilmiiyordu. Bundan ba§ka 

bunlar §ehrin etrafindaki hendegin iizerine geceleyin kalaslar 

koyarak bunlarin iizerine toprak koymu§lar ve Iranlilarin hen- 

degi gormemelerini temin etmi§lerdi. 500 kadar iranli silahlari 

ile gelerek surun iizerine tirmanmak igin tahtadan merdiven- 

ler kurdular, kopriileri okiiz gonleri ile orttiiler ve suru yik- 

mak igin biiyiik bir mancimk kurdular. Bu mancinigi ileri geri 

gotiirmek igin bir yol da yaptilar. Bunun iizerine §ehrin iginde 

bulunanlar regine ile k.ari§ik kirli bir mayii mancimgin iizerine 

doktiiler ve bir takim siperler kazdilar, mancimgin iizerinde 

durdugu kalaslarin altina gizlice ate§ verdiler. 6 saat gegtik- 

ten sonra Iranlilar siperleri gegemediler ve alttan yakilan atel¬ 

ier de ortaligi tutu§turdu. Bu yuzden mancimk yikildi ve Iran- 

lilar yanarak oldiiler. Kiral mahcubiyet iginde idi. Bilhassa 

§ehir igindekilerin kendisine kar§i yaptiklari hakaretler onu 

iizmii§tii. Kiral yerlilerden bir mikdar para istedi ve bunun 

mukabilinde geri donmegi vadetti. Bunlar ona kar§i terbiye- 

lice soz soylemi§ olsalardi kendisi hemen gidecekti. Fakat 

bunlar gok agir cevap verdiler ve, “senden, yemi§ oldugun 

sebzelerin vesairenin bedelini istemek, bize dii§er„ dediler. 
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Kiral bunlarin kiistahhgmi gorerek israr etmi§, ve bizzat kendi 

anlati§ina gore o gece Mesih riiyasinda goriinmii§ ve ona, “3 

gun sonra §ehri sana teslim edecegim; giinkii ahalisi kibir ve 

gurur gosterdiler,, demi§ti. 

Garp tarafinda Tripogrin (U9 kule?) civannda Ur tap ah 

John manastirimn rahiplerine ait bir ke§if kulesi bulunuyordu. 

Kulenin mukabilindeki ordugahta To pa l Kanrek ( kandek, 

Candaules?) naminda hilekar bir adam bulunuyordu. Sisli ve gok 

firtinali bir gecede adamin biri rahiplere bir ziyafet vermi§ ve 

bunlara §arap igirmi§, onlar da derin bir uykuya dalmi§lardi. 

Bunun iizerine bir e§kiya reisi ve bir hirsiz olan Kurtana 

her zamanki gibi §ehirden gikmi§ ve Iranlilann ote berisini 

soymaya ba§lami§ti. O gece de bu §ekilde hareket ettigi si- 

rada Kanrek onu gordii ve takib etti; o da sura yakla§ti 

ve Kurtana nin girip gikmak igin kullandigi deligi gordii. 

Rahipler uyuduklan igin ona mani olamadilar. iranlilar da 

merdivenler getirerek giktilar ve rahipleri oldiirduler. Hakim, 

vak’adan haber alinca i§iklar getirerek geldi; fakat Iranlilar 

i§iklan ta§iyanlan oklan ile avladilar. Sabah olunca kiral 

ile askerleri duvarlara kar§i merdivenler kurarak yukseldiler. 

Bir gun §ehirliler iranlilari bu kulede kapadilar ve kule- 

yi temelinden yikarak Iranlilari enkaz altinda birakmak istedi- 

ler. Bu yiizden Iranlilar daha ba§ka bir kuleyi aldilar, sonra 

daha ba§ka kuleler daha aldilar, §ehrin igine girerek kapilari 

agtilar ve 80.000 ki§iyi oldurdiiler. Ancak Kirk§ehit kilisesi 

kurtulmu§tu. Burasi halk ile dolu idi, Ermenistan valisi burasini 

almi§ ve kiral 1 ikna ederek burasini kurtarmi§ti. Kiral, aldigi 

altini, gumii§ii ve bakiri Dicle nehri yolu ile kendi memleke- 

tine gonderdi. Halktan geri kalanlardan her 10 ki§i iginden 

bir ki§i oldiiiulmii§tii. (^unkii Iranhlardan maktul dii§enlerin 

sayisi qoktu. Bunlar hakimlik eden Leontius ile Kurdya. 

pis elbiseler giydirdiler, domuz pisliklerini iizerlerine attilar, 

bunlan dcmuzlara bindirdiler ve “i§te memleketi iyi idare et- 

meyen, hiikumdari kotiileyen ve bu yiizden zillete ugrayan 
hakimler,, diye bagirdilar. 

Kiral Anastasius bu hadiselerden haber alinca az mute" 

essir olmadi. Kiral, Nisibis’e kar§i 5 kumandan gonderdi ise 

de, bunlar burasini zapta muvaffak olamadilar. Bunun iizerine 
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dagin kenarinda ordunun barinmasi igin bir §ehrin kurulmasi- 

ni emretti. Bu §ehir D a r y av a § (Darius)1 in maktul dii§tiigii 

yerde yapildi ve bu yiizden buraya Dara denildi. §ehir 

muhte§em binalari ile 3 yil iginde tamamlandi ve ona Anas- 

tasiopolis ismi verildi. Anastasius bir siitun iizerine bir 

heykel de dikti. Qiinkii Yeni Kayseriye’yi yikan bir zelzele 

esnasinda Theodosius'un heykeli de du§mu§tu. Bu heykel 

keramet sahibi olan aziz Gregory nin kilisesi yaninda idi. 

Bu sirada Rodos’taki muazzam heykel de yikilmi§ti. Kiral bu 

yiizden enkaz altinda kalan ve bogulan kimselerin cesetlerini 

gikanp gommek igin altinlar gondermi§ti. 
Zalim Vita Li anus isyan etmi§ti. Kiral ona zincirler 

vurdurdu ve hapse atti. Anastasius devrinin 22 inci yilin- 

da Ermeniler Romahlara kar§i isyan ettiler. O da Ermenilere 

kar§i asker gondererek bunlarin bir kismini imha ctti ve 

Ermenistan’i Roma’nin hakimiyetine gegirdi. Sonra 831 (m. 

250) yilinda siikun iginde oldii. 
Anastasius’tan sonra Justinus 9 yil hiikiim surdu. Bu 

imparator Tarki (Tiirkiye) nin Badrinos koyiinden gelmi§ti. 

Bu adam ihtiyar ve basit idi. Kendi yurtta§lari olan Tarklar 

(Tiirkler) ona Roma imparatoru Leo’nun arzusu ile toplanan 

Halkidon konseyinin kararlarini kabul etmesini tavsiye etti¬ 

ler. Qiinkii bu sayede italya’nin biitiin memleketleri onunla 

beraber olur ve birle§ik bir memleket viicut bulurdu. Justi- 

Auzs’da bu konseyi kabul etti. Iranhlarin hiikiimdan, Roma 

imparatoru Justinus tan 550 kantar (talen ) altin istiyeiek 

bunlarin Hiinlere kar§i gfe^itleri muhafaza eden Iran ordu- 

lanna verilecegini bildirdigi zaman, imparator bu paranin verilme- 

sini reddetti. Bu yiizden Iran hiikiimdan kendisine tabi olan Arap- 

lari ikide birde Romahlarin memleketine gonderiyor ve bura- 

larini tahrib ettirerek yagma ettiriyordu. Araplarin kirali Mun- 

dar 1 hareket ederek hudud iizerindeki biitiin havaliyi 

yani Bliha ve Habura’yi zaptetti; sonra Arzon ve Nisibis’e gegti 

ve buralari yagma ettiler, soydular ve oldiirdiiler. Bu kiral, 

Emesaya, Apamea ya ve Antakya havalisine de gittti; oldiirdii, 

yagma etti ve tahrib etti ve esirler arasindan kendi nefsi igin 

400 bakire segti. 

Bu sirada Kilikya’da tarifi imkansiz bir kadin belirdi. Bu 

1 « Munzir » olacak. O. R. 



152 ABU’L-FARAC TARiHi 

kadin herkesten fazla bir ar§in uzundu ve bir kimse onun ne- 

reden geldigini bilmiyordu. Herkes gibi yiyip igiyordu. Sonra 

bu kadin ansizin kayboldu. ihtiyar J u s t i n u s omriiniin son- 

larinda hem§iresinin oglu J u s t in i a n u s'u ortak yapti ve 

Sezar ilan etti. Og ay sonra ihtiyar adam oldii. 

Ihtiyar Just intis' tan sonra kiz karde§inin oglu Justi- 

n i anu s 38 yil hiikiim siirdii. Devrinin ba§langicinda iranlilara 

dogru indi ve Mabbug (Menbic)’ e gitti. Kendisine ortodoks 

bir papazin kizi olan Theodora'dan bahsolundugu zaman 

bu kizi istedi. Fakat babasi, kizinin Halkedon konseyi kararla- 

rini kabule mecbur edilmiyecegine dair bir taahhiit almadan 

kizmi vermek istemedi. Bu imparator, Bel i sari us a, Iranli- 

lar ile harbetmek iizere, emirler gonderdi. /sa’mn salbine mu- 

sadif cumartesi giinu yakla§tigi zaman Iranlilarin hakimi haber 

gondererek “yanimizdaki hiristiyanlarin ve yahudilerin hatiri 

ile siz hiristiyanlarin hatiri igin paskalyayi kutlayahm,, dedi. 

Romalilar, bu teklifi kabul etmediler ve hamursuz bayramimn 

haftasina miisadif ilk giin harbe hazirlandilar. Soguk bir glindu 

ve riizgar Romalilara kar§i esiyordu. Romalilar zaaf goster- 

diler, kagtilar ve birgoklari oldiirulduler; geride kalanlar da 

Firat nehrine dii§erek boguldular. Bu Justinianus hakkinda 

Amidli John §unu rivayet eder : „30 yil onun maiyetinde ga- 

li§tim. Bir an onun kilise in§asindan farig oldugunu gormedim. 

Qiinkii 96 kilise, 12 manastir ve misafirhaneler yaptirdi ve 

bunlari benim vasitamla Asya’da, Karya’da, Frikya’da ve Lid- 

ya’da yaptirdi.,, 

Onun 4 uncii yilinda Kisra b. Kavad 47 yil hiikiim 

siirdii ve Romalilar ile Iranhlar arasinda sulh 7 yil devam 

etti. Filistin’deki Samarityahlar kendilerine bir hakim tayin et- 

tiler ve Neopolis’e giderek piskoposu, ve birgok halki oldiir- 

diiler, birgok mabetleri soydular ve yaktilar. Romalilar da 

giderek §ehri aldilar ve bunlann hakimlerini ve birgoklanni 

oldii rdiiler. Daha sonra Kartacena’daki D omeno s isyan etti 

ve Belisarius giderek onu yakaladi, zincirler iginde geri 

getirdi. 

Justinianus'un 11 inci yilinda iranhlar ile Romalilar 

arasindaki sulh bozuldu. Gok yiiziinde ak§amlan giinlerce^ 

biiyiik ve korkung bir kuyruklu yildiz goriindii. Aym yil igin- 
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de Kisra, Antakya, Halep ve Apamea’yi zaptederek aci bir 

esarete ugratti. Romalilar da iran’a gittiler ve Kardavaya 

(Kiirtler?) ’in, Arzonitlerin ve Araplarin ulkelerini aldilar. 

Kisra da hareket etti ve Calonicus ile butun Bet Nahrin'x 

aldi, Edessa'ya kar§i yurudu, onu alamadigi igin Batnan'i 

zaptettikten sonra dondii. Kisra, Antakya’ya kar§i da hare¬ 

ket etti, burasmi alarak yakti ve kamilen harabetti. iranlilar, 

duvarlardaki beyaz mermerleri de aldilar ve bunlari iran’a 

gotiirdiiler. Daha sonra iranlilar hudut iizerindeki butiin (il- 

keleri alarak Calonicus u ve Bala$ 1 tahribettiler; §ehit Mar 

Bacchus' un kemiklerini ve Mar Sargis' in medfenindeki al- 

tinlari alip gotiirdiiler. 848 (m. 537) yilinda giine§te, evvelce 

hig goriilmiyen, bir i§aret goriildii. Giine§ karardi ve bu ka- 

ranlik 18 ay devam etti. Hergiin gok yiiziiniin ortasi bay- 

gin ve golgeli bir i§ik ile aydinlaniyordu ve herkes 

giine§in bir daha butun i§iklari ile ortahgi aydinlatmiyacagini 

saniyordu. Bu yil iginde meyvalar olgunla§madi ve §araplarin 

tadi iireye benzedi. 

BU SIRADA BUTUN MEMLEKETi KAPLAYAN 

VEBAYA DAlR 

Asyali John 855 (M. 544) yilinda vuku bulan bu vebaya 

dair mufassal malumat verdigi gibi, Za h a r y a da buna dair 

yazi yazmi§tir .John evvela cenubu §arkide bulunan milletler 

ile, yani Hindistan, Ku$ (Habe$istan) ve Hamiraya'ya dair 

malumat verir. Sonra garba donerek Romaldar, ftalyanlar, 
Galler ve Ispanyollardan bahseder. O zaman i§itildigine gore 

insanlar hislerini kaybediyor, gildiriyor, biribirine hiicum ediyor, 

daglara £ikiyor ve kendilerini telef ediyorlardi. Bu darbeye 

Misir hududu iizerindeki Ku§ (Habe§istan) iilkeleri ugradilar. 

Bu hal buradan Misir’a, Misir’dan Iskenderiye’ye sirayet etti 

ve Libya, Filistin, Fenike, Arabistan ve Afrika’ya yayildi. Son¬ 

ra Galatia, Kapadokya, Ermenistan ve Antalya'ya ilerledi. Azar 

azar Iran iilkelerine ge^ti ve §ark ve §imaldeki milletleri sardi. 

Mallar terkedilmi§ ve dagilmi§ bulunuyor, fakat bunlari top- 

layacak bir kimse goriilmiiyordu. Tarlalar ekinlerle dolu idi 
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ve bunlari bigecek bir kimse yoktu. Baglarin bozum devri 

gelmi§ gegmi§, fakat iiziimleri toplayan olmami§ti, giinkii insan 

kalmami§ , binde bir ki§i bile kurtulamami§ti. 3 yil ge^tikten 

sonra Allahin bu gazabi yati§ti. Denildigine gore Ba§ §ehir 

bu gazaba ugradigi zaman salgin evvela fakirlerde ba§goster- 

di. Her giin 16.000 kadar ki§i mezarliga gotiiriiliiyordu. Fa- 

kirler, oldiikten sonra Allahin gazabi zengin ve iin sahibi 

olanlara yeti§ti. Ansizin olmekten kurtulanlar, vucutlarinin si§- 

kinlige ugramasindan, yahut dizanteriye tutulmaktan oluyorlardi. 

Avuglarin iginde, pihtila§mi§ iig damla kan goruniiyor ve daha 

sonra oluyorlardi. Insanlar oluleri gommekten aciz kaldiklarini 

gorerek cesetleri yigin yigin denizlere attilar. 

Justinianus ’un 18 inci yilinda Barbarlar italya’daki bu- 

yuk Roma §ehrini zaptettiler. Anlatildigina gore, bunlar §ehrin 

kenarindaki ordugahta oturduklari igin §ehri ellerinde tutmaga 

imkan bulamadilar. Fakat §ehri harap ve giril giplak bir halde 

birakmi§lardi. Bu yiizden Justinianus ile blitun senato ma- 

tem tuttular ve siyah elbiseler giydiler. Bu siralarda krali^a 

Theodora oldii ve aym sirada Antakya’da bulunan Mar 

Simon manastiri yandi ve kamilen harap oldu. Orug ve Ha- 

mursuzun kabuliinden dolayi kiliselerde, bilhassa istanbul’da, 

biiyiik kari§ikhklar oldu. 

Justinianus’un 23 iincu yilinda Kilikya’daki Tarsus §ehri, 

yaniba§inda akan nehrin sulan altinda kaldi. Ladikiye de sular 

altinda kalmi§ ve burada 7.000 ki§i olmii§tu. Finike sahilinde 

sulann kabarmasi yiiziinden Trablusy Beruty Biblosy 7roas §e- 

hirleri ve Celil §ehirleri su altinda kaldi. Aym zamanda John 

Philoponos iskenderiye’de §ohret kazanmi§ bulunuyordu. Bu 

siralarda ehali okiiz agligma ugrami§ti. Bir adam, sair sebze 

ve hububat ile birlikte be§ kilo ekmek yedigi halde doy- 

dugunu his etmediginden karni tok oldugu halde yimege 

devam ediyor ve bu yiizden oliiyordu. Daha sonra bil¬ 

hassa §arkta iki sene devam eden ve davarlari imha eden 

veba koptu. Qift siirmek igin hayvan bulunamadigi igin biitiin 

tarlalar kisirla§mi§ti. Bu sirada Istanbul’da §iddetli bir zelzele 

oldu ve birgok evler, hamamlar, kiliseler yikildi. Altin Kapi 

suru da yikilmi§ ve zelzele 40 giin devam etmi§ti. 

Justinianus'un 27 inci yilinda araplarin kirali Noman 
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oglu Miindar \ Roma ulkelerine tecaviiz ederek birgok yerleri 

harap etti. Gebele2 oglu Herat kendisine yeti§ti, onunla 

harbetti, maglup etti ve Miinzir i Kinnesrin’de oldiirdu. He¬ 

rat oglu da muharebede olmii§ ve buradaki §ehitler evinde 

g6miilmii§tii. Justinianus un 31 inci yilinda §iddetli bir zel- 

zele oldu ve Istanbul’un ig ve di§ iki suru yarildi. Rigin 

§ehri toprak altinda kalmi§ oldugu igin bulundugu saha ke§- 

fedilememi§ti. Sarayin oniinde duran mor siitun ile iizerindeki 

irnparatorun heykeli de evvela havaya atilmi§, sonra tersiue 
yere dii§mii§ ve 8 kadem derinliginde yere saplanmi§ti. Yer 

yiizii, 10 gun kadar riizgar kar§isinda bir agag gibi sarsildi ve 

sallandi. Bu hadiselerden sonra Hiinlerin ve Slavlarin ordusu 
geldi ve §ahane §ehri oniinde karargah kurdular. Di§ duvar- 

lari yikarak bu tun kemerleri soydular ve yaktilar. Bulduklari 

her§eyi alarak gittiler. Sonra ikinci ve iiguncii defa geldiler ve 

bunun iizerine Romalilar iistiin gelerek hepsini muharebede 

imha ettiler. Bunlardan kagabilen pek az ki§i burada bir daha 

goriinmediler. 
Justinianus II (?) ’ den sonra J u s t i n u s III (?) 13 yil 

hiikiim siirdu. Bu imparator selefinin kiz karde§inin oglu idi ve 
irkan Tark ( Turk ) idi. Karisi Sophia ile birlikte sonte§rin 

ayinda hiikiim siirmege ba§ladi. Devrinde higbir kari§ikhk ol- 

mamakla beraber, kuvveti yiiziinden kotiiliik edenlerin hepsi 

de ortadan kalktilar. Yalniz, imparator, ayaklanndan mustarip- 

ti. Iranhlarin kirali Kisra bu sirada ya§iyordu. ilk once ara- 

larinda o derece kuvvetli bir bari§ vardi ki, J u s t i n u sf dev- 

rinin ikinci yilinda, Calonicus patriki John vasitasi ile 

Kisra'ya §eref hediyeleri gonderdi. Fakat lranhlar ermenileri, 

mecusiler gibi, ate§e tapmaya mecbur edince ermeniler, Iranli- 

lara kar§i isyan ettiler ve Romahlara sigindilar. Boylece sulh 

bozuldu ve K i s r a, Justinus'a haber gondererek ^u sozleri 

soyledi: “hiikiimdarlarina kar§i isyan eden bir millete yardim 

etmek size yak:§maz. Siz bu milled kendi tarafiniza alacaksa- 

niz alabilirsiniz. Fakat onlarin topraklari benimdir. Onlar da 

benim topraklanmi bo§altsinlar„. Just in us da §u cevabi 

verdi: “§eytanlara tapmaktan kagan ve benim yardimimi dile- 

yen bir hiristiyan milleti senin ellerine birakamam. Kendileri 

1 Nu’man oglu Munzir u* 0^*1 

2 Harith b. Cebele olacalc. 0. R. 
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nasil benim iseler, onlarla beraber topraklari da benimdir,,. 

Bunun iizerine K i s r a ikinci bir defa yazarak §u sozleri soy- 

ledi: “bu milleti de, topraklanni da birakmiyorsaniz, hig ol- 

mazsa Ermenistan’a hakim olan kirallarmizin vermek itiyadinda 

olduklari vergileri veriniz,,. Justinus daha kuvvetli sozlerle 

cevap vererek dedi ki: “ben onceden almi§ oldugunuz altinlan 

da sizden geri istiyorum. Biz, sizden Roma’ya ait olan Ni- 

sibis’i istedigimiz halde siz bizden §imalde olan bir memleketi 

nasil isteyebilirsiniz ? Eski vesikalarda yazili oldugu veghile 

burasi iranlilara, §artlara bagh olarak, verilmi§ idi.„ 

Imparator devrinin 8 icni yilinda, teyzesinin oglu Mar- 
cion u Sezar tayin etti ve Romahlardan bir ordu ile Nisibise 

kar§i gonderdi. Mar cion, Ddra §ehrine vardigi zaman asker- 

lerinin bir kismim tranlilann topraklarina gonderdi, bunlar da 

buralarini alarak harbettiler ve geri dondiiler. Iranlilarin Ni- 

sz7>A’deki komutani hileli bir surette hareket etti. Bu adam Mar- 

cion a gitti ve “biz Nisibis §ehrini size sulh iginde verecegiz, 

vermezsek harb olur„ bahanesini ileri siirerek bunu Romalila- 

nn kirallanna bildirmeleri lazim geldigini soylemekle harekati 

dort ay geciktirdi. Bu sayede iranlilar Nisibis’e gida maddeieri 

getirttiler, §ehrin etrafindaki baglari ve ekili yerleri bir 

ok atimi mesafesince temizlediler ve hiristiyanlan §ehirden gi- 

kardilar. Bunun iizerine kiral, Marcion ’a yazarak vakit gegir- 

meden §ehrin etrafinda ordugah kurmayi emretti. Bu yapildik- 

tan sonra Sezar §ehrin etrafinda tepeler viicuda getirdi, bun- 

larin iizerinde manciniklar kurdu, yiiksek kuleler viicuda 

getirdi ve biiyiik bir zahmetle §ehri zaptedebildi. Daha sonra 

kiral, ileride anlatacagimiz bir sebep yiiziinden, Marcion a 

kizdi ve son derece sert ve kati yiirekli bir adam olan Aca- 
cius'u, onun mevkiini aimak ve Marcion u atmak iizere 

gonderdi. Acacius buraya gelerek Marcion u yakaladi ve 

onu Dara’ya gonderdi, askerler bunu goriince kiralin oldii- 

giinii ve bir ba§kasinin Roma’ya hakim oldugunu sandilar, ve 

bu yiizden gadirlarini birakip kactilar. Iranlilar da Ni s i b /s’den 

gikarak bunlarin gadirlarini yagma ettiler. 

Kisra, Romahlarin kagtiklarini haber alinca, kalkti geldi, 

§ehre hiicum igin kullamlan muhtelif aletleri ve Romahlarin bi¬ 

rakip gittikleri biitiin silahlari ele gegirdi ve Dara §ehrinin et¬ 

rafinda karargah kurdu. Kisra burada 6 ay muharebe etti ise 



ROMA IMPARATORLARI 157 

de, §ehri zaptedemedi ve §ehir halkindan 5 talen altin istiyerek 

buradan ayrilmak diledi. Onun elgisi ile birlikte gonderdigi 

kont, yerlilere bunlan soylemedi. Bu yiizden Kisra fena hal- 

de kizdi ve tranlilar tahtadan yapilan bir takim in§aat sayesin- 

de duvarlari a§tilar. Romalilar 7 giin garpi§tilar ve iranhlardan 

birinin de §ehre inmesine imkan vermediler. Bunun iizerine Kisra 

bunlara,, geliniz sulh yapalim. Qiinkii dikkat edin bizimde, sizin 

de adamlarimizdan birgoklan maktul dii§tiiler„ dedi. Bu zavalli 

adamlar, Iranlilann igmi§ olduklari andlara inanarak silahlarini 

biraktilar ve iki tarafin askerleri birbirlerine kan§tilar. Iranli- 

lar, Romalilari yakaliyarak 150.000 ki§iyi oldiirdiiler, 90.000 

ki§iyi de esir ettiler. Topladiklari altinin miktari 200 talen ka- 

dardi. Bunun iizerine Kisra, Romali kumandanlara §u sozleri 

soyledi: “budalalar! Nigin bu 200 talenden 5 ini verip biitiin 

bu canlari kurtarmadiniz?. „ Romalilar altin istendigine dair 

Kontun bir§ey soylemedigine yemin ettiler. Kisra hakikatin bu 

merkezde oldugunu anlayinca Konta kizdi ve gozlerini oydurdu. 

Kisra buradan harekat kumandani Adramonu yola 

gikardi, o da B a l a Kinnesrin ve Antakya havalisini yagma 

etti. Daha once Iran kirali, Apameayz geldigi zaman halk onu 

kar§ilamaga giktiklari, o da §ehre girip piskoposu gordiigii ve 

halka fenalik etmedig^i igin bu defa da Adramon un gelmesi 

iizerine halk beyazlar giyerek onu kar§ilamaga Qiktilar. O da 

§ehre girdikten sonra burasini yagma etti, §ehri yakti, ve Iran’a 

92.000 (yahut 292.000) ki§iyi gonderdi. Bu sirada Kisra esirler 

arasindan 2.000 bakireyi se^ti ve bunlari siislii elbiseleri ile 

ve zinetleri ile Iran’daki Tiirklere gonderdi. Bu bakireler Tiirk- 

lerin bulundugu yerden 5 konak mesafede olan bir mevkide 

biiyiik bir nehre vardiklari zaman, dinlerini terkederek ruh- 

larini tahrip etmek ve iffetlerini feda etmektense oliimii tercihe 

karar verdiler ve birbirlerini sag elleri ile tutarak iranli mu- 

hafizlara yikanmak istediklerini soylediler ve muhafizlarin 

^ekilmelerini istediler. Bu muhafizlara, kizlarin giizelligi bozul- 

masin diye iyi muamele etmeleri emredilmi§ oldugundan, bun- 

lar da gekildiler. Sonra bu afif bakireler yiizlerine hag i§areti 

yaparak Me si bin ismini andilar ve kendilerini biiyiik nehre 

atarak boguldular. Muhafizlar bunlarin gighklanni duyarak ba- 

kirelerin bogulmakta olduklarini gorduler ve derhal ko§arak 
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§iddetle miicadele ettilerse de, bunlardan birini de kurtarmaga 

muvaffak olamahdirlar. 

Romahlann kirali bu hadiselerin vukuundan haber alinca 

§arka gitmek igin hazirlandi ve teessiiriiniin §iddetinden gildir- 

di (?). Zecharia sulh yapmak iizere Ki sr a ya gonderildi. 

Yanina, sulhun yalmz bir yillik olmasina mebni 650 altin litresi 

almi§ti. imparatorun akh ba§ina gelmi§, agliyarak ve matem tuta. 

rak kendine gelmi§ oldugu igin §efler ona nasihatte bulundular. 

O da ismi Tiberius olan lyonyali bir katibi, bir Tarki memleketi- 

nin idaresine tayin etti ve onu Sezar ilan etti. Bu sirada Kisra 

gurur ve inadindan kabarmi§ bir halde idi. Kendisi Ermenis- 

tan’a gelerek Kayseri’yi zaptetmek iizere dogrudan dogruya 

Kapadokya’ya girdi. Bunun iizerine Romalilar, Bagruh daginda 

iranliiari takip ettiler. Kisra maksadinin hasil olmamasi iize- 

riiie kendi memleketine kagmak istiyormu§ gibi hareket etti, 

Se b a s t i a’ya gitti ve burauin halki kagmi§ oldukiari igin bu 

§ehri yakti. .omalilar ona yeti§tikleri igin Kisray Papelion’unu 

yani §anane otagini ve butun hazinesini birakarak kagti. Bu¬ 

nun iizerine Romalilar onun karargahini ve ate§gedesini soy- 
dular ve bunu zafer iginde alip gotiirduler. Aym sirada Kisra 

Malatya’ya vardi ve burasini da yakti. Romalilar onu takip 

ediyorlardi ve K i s r a’nin askerlerinden gogu P r at h (Firat)neh- 

rinin bir limanmda boguldular ve bunlarin gok azi kurtulabildiier. 

Kisra, bir hiikiimdarin ancak bir hiikiimdara kar§i harbe 

gikabilecegine dair bir kanun yapti. Qiinkii Romalilar ona bir 

name gondererek “bizhr hiikumdarin ancak hizmet$ileriyiz. 

E§kuja gibi bir takim yzrlere girerek buralara ate$ vermek bizim 

igin ayiptir. Bunun bir hukiimdar tarafindan yapdmasimn ne 

kadar ayip olacagim siz takdir edin„ dediler. Bu hadiselerden 

sOiira Romalilar, kazandiklari zafere giivenerek, atlarinin eger- 

lerini gikardilar ve yemek igin gittiler. Birden bire Slavlar 

yani ke§if kuvvetleri geierek uIranlilar He Kisra geliyorlar„ ha- 

berini verdiler. Romalilar dii§mandan korunmak igin nobetgiler 

dikmemiglerdi. Bu yiizden Iranlilann ordulari birdenbire bun¬ 

larin iizerine gullandiiar. Romalilar korkmu§lar ve yaya olarak 

kagmaga ba§lami§lardi. Onlari takibeden Iranlilar koklerini kir- 

dilar ( ? ) ve silahlarini, dizginlerini, zirhlarim topladilar. Bii- 

tiin bunlar Romahlann kagarken attiklari §eylerdi. 
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Justinus'un Mar cion a kar§i hiddetinin sebebi §u 

idi: Bu sirada Tayyaya lar, yani Araplar arasinda iki firka 

bulunuyordu. Bunlarin biri, kendisi de, askerleri de hiristiyan 

olan Haris oglu Munzir firkasi, digeri, iranlilar ile beraber 

olan Kaboz firkasi idi. Ka b o z, hiristiyan araplara kar§i ha- 

reket ettti ve biitiin siiriilerini ve davalarini alarak gitti. 

Munzir de ona kar§i bir ordu topladi, ona kar§i hareket 

etti, onu maglup etti ve zengin ganimetler ve develerle geri 

dondii. Kaboz ona tekrar hiicumetti ve maglup olarak yar- 

dim getirmek iizere iranlilara gitti. Bunun iizerine Munzir, 

keyfiyeti kiral Justinus a bildirdi ve Iranlilara kar§i duracak 

askerlere verilmek iizere altin istedi. Bu yiizden Justinus 

iranlilarin Roma topraklarina taarruz etmelerine sebep saydigi 

Munzir i oldiirmege karar verdi ve Mar cion un Nisibis’e 

kar§i karargah kurdugu sirada kendisine §u mektubu yazdi : 

“Munzir in size gelmesini kendisine bildirdik. Geldigi an kafa- 

sini kesin ve bize yazin„. Anlatildigina gore kiral iki mektup 

yazmi§ti. Biri Mar cion a idi ve Munzir in oldiiriilmesini 

emrediyordu. Digeri Munzire idi ve ona, Marcion’a giderek 

mektup ile bildirilmemesi icap eden bazi meseleler hakkinda 

soyliyecegi sozleri dinlemesini emrediyordu. Bu mektuplan ya- 

zan katip bunlari bir anda yazarak muhiirlemi§ ve yanli§likla 

Marcion’un mektubunu Munzir'e ve Munzir’in mektubunu da 

Mar cion a gondermi§ ve boylece Munzir in oldiirulmesini 

emreden mektup bu adamin eline ge^mi§ti. Munzir fena 

halde hiddetlendi ve Tay araplari ile yani Kaboz’un tarafdar- 

lari ile dost oldu ve ikisi birlikte Romalilarin topraklarini is- 

tila ederek Antakya’ya kadar memleketi zaptettiler ve yakti- 

lar. Kiral Justinus, Marcion’un vaziyeti Munzir’e bildirdigi- 

ni saniyor ve bu yiizden ona kizmi§ ve tevkifini emretmi§ bu¬ 

lunuyordu. Kiral Justinus un akli ba§ina gelince (ire hasta- 

liginin gittik^e §iddetlendigini gorerek Sezar Tiberius'u ga- 

girtti, nasihat ve ihtar §eklinde ona birgok kiymetli sozler 

soyledi ve ezciimle §unlari bildirdi: “evveld benim eskiden /?e 

oldugumu ve senin kim oldugunu anla. Valideni daima taziz 

et, Burada bulunanlarin hepsi senin gocuklarindir. Askerlere 

dikkat et> kan dokmekten haz duyma ve kotuliigii kotiiliik ile 

kar$dama. §ahane elbiseler ve rutbeler beni saptirdigi gibi, seni 
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de sciptirmasin. Ben hciyatta oldugum halde i?imi, mevkiimi bi- 

rcikacagim,,. Kiral bunlari ve bunlara benzer sozleri soyledi. 

Bunun iizerine Tiberius yere kapanarak agladi ve saglarim 

yoldu. Kiral da emretti, onu yerden kaldirdilar, sonra kiral 

$ahane hil’ati ona giydirdi ve taci ba§ina gegirdi. Kiral bu 

hadiselerden sonra 9 gun ya§adi ve ureyi gikaramamak yiiziin- 

den miithi§ istiraplar iginde oldu. Kendisi, gektigi istirap yii- 

ziinden bagiriyor ve yaninda duranlara “bir kilig getirin de 

beni bldiiriin„ diye yalvariyordu. 



IX 
YUNANLILARIN iKiNCi SALTANATI 

BU DOKUZUNCU SERi ROMA KIRALLARI1LE BA§LAYARAK 

YUNAN KIRALLARI iLE NlHAYET BULMAKTADIR 

J ust i nus III (?) den sonra Tiberius 3 yil hiikiim siir- 

dii. Bu zamana kadar biitun kirallar Romali idi. Yani frenk 

idiler. Bunlarin birincisi Augustus, sonuncusu J ust i nus idi. 

Yerlilerin ve katiplerin dili yunanca idi, fakat kirallar ve as- 

kerler frenk idiler. Bu Tiberius ve ondan sonra gelenler 

ile, Yunanlilarin ikinci saltanati ba§lar. Bu hadise ilk saltana- 

tin son bulmasindan 602 yil sonralari vuku buldu. Birinci 

saltanat Makedonyali Kro no s ile ba§ladi ve Par so s ile ni- 

hayet buldu. Hukiimdarlarin sayisi 38 idi. Tiberius un hiikiim 

siirmege ba§ladigi yil, yani yunanlilarin 819 (m. 579) yilinda 

Kisra oldii ve oglu Htirmuz Iranlilar iizerinde 12 yil hu- 

kiim surdu. Magrur ve kiistah bir adamdi. Hukiimdarlarin 

adeti veghile Romalilara yeni bir devrin ba§ladigini bildiren 

hediyeyi g6ndermemi§ti. Tiberius ise kiralhga gegtikten sonra 

Kisra'ya. hediye gondererek vaziyeti bildirmi§ti. Kisra, Erme- 

nistan’da harbe giri§tigi igin Romalilann ordu kumandani 

Kir os (Mauricius) ordularini hazirladi ve gun dogar 

dogmaz odunlari tutu§turan alev gibi tranlilarin iizerine atildi 

ve onlari kamilen imha etti. Iranlilarin valileri ve asilzadeleri 

zincirler iginde idiler. Romalilar bu yiizden son derece mem- 

nun oldular. 

J ust i nus' un 4 yil siiren hastaligi ve Tiberius' un dev- 

leti idare etmesi sirasinda kil*aliga Sophia, Tiberius' un 

karisim ba§ §ehre girmekten alakoyuyordu. Justinus karismi 

muaheze ederek,, bu ssnin yaptigin giinahtir. Qiinkii Tiberius gent; 

bir adamdir ve onun bu tenasiili mahrumiyete tahammiilu yoktur. 

Siz ise onun karisim uzak tutuyorsunuz„ dedigi zaman So¬ 

phia §u cevabi vermi§ti: “benim akhm sizin aklimz gibi yirinden 

oynamadi. Ben hayatta oldukga kiraligeligi kimseye vermem,,. 
t 

Abu l-Farac Tarihi, F. 1 / 
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Boylece Justinus'un olumii uzerine Tiberius karisini 

yanina getirmek istedi ve Sophia nin bu yolda emir vermesi 

igin kendisine yalvardi. Fakat Sophia yine razi olmadi. Bunun 

uzerine Halkidonyalilar patriki, Tiberius a karisini bo§amagi 

ve S o p h i a ile yahut kizi ile evlenmegi tavsiye etti. Fakat 

Tiberius patrige kizdi ve son derece inat gostererek “Ben 

kanunu gignemektense, saltanati bo$amaga hazirim„ dedi. Patrik, 

teklifini miidafaa ederek §u sozleri soyledi: “e$rafy memeketin 

selameti namma benim sana bu nasihati vermemi istediler„. 

Sophia keyfiyetten haber alarak korktu ve Tiberius'un 

karisini buyuk bir alay ile §ehre getirtmek igin emir verdi. Halk 

bu kadini taziz igin ona Helena adini verdiler. Tiberius 

da Sophia ile kizina buy uk saygi gosterdi, onlarin iratlarini 

arttirdi, onlar da sarayda ikamet ettiler. 

Hiir bir kadinin oglu oian Munzirf Tiberius' un 

tahta gegtigini haber aldiktan sonra Istanbul’a geldi. Kiral 

onu, Romahlara yardim hususunda gegikmesinden dolayi mu- 

ahaze edince, Munzir ona J ustinus' un mektubunu gosterdi 

ve Tiberius bunu gorerek hayret etti; Munzir'e riayet 

gosterdi, ona birgok kiymetli hediyeler verdi, o da geri 

dondii. 

Bu hadiselerden sonra Roma’nin sezari M aur i ciu s, ki¬ 

ral Tiberius a giderek, Munzir aleyhinde ithamlarda bu- 

lundu. Suriye ordusunun kumandani Magne de, Munzir in 

dostu oldugunu ve onu yakalayabilecegini soyleyerek Suriye’- 

ye gitti ve Munzir’e bir mektup yazarak §u sozleri soyledi: 

“yol yorgunlugu yuziinden son derece muztarip oldugumdant 

bsni tedavi etmek iizere gelmenizi arzu ediyorum. Gelemedi- 

giniz takdirde, bizzat sizi ziyaret ederek gahsmizi selamlayaca- 

gim„. Munzir, bu adami dost taniyarak ona giivendigi igin 

kalkip geldi. Fakat Suriyeli kumandan ona zincir vurdurdu 

ve istanbul’a gonderdi. Bunun uzerine onun oglu Numanf 

askerler toplayarak Romalilarin memleketlerine akinlar yapma- 

ga ba§ladi. Fakat kimseyi oldiirmiyor ve bir yeri yakmiyordu. 

Qiinkii babasi esir idi. 

Adi Magne olan bu mel’un adam, Numan'x da mah- 

vetmek istedi ve bir siiru andlar igerek yazdigi bir mektupta 

§u sozleri soyledi: “bize gelirsen stni babanin yerine gegiririm,,. 
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Numan, geng adamlardan birini getirterek ona kendi elbiseleri- 

ni giydirdi ve bir takim hizmetgiler ile birlikte onu Magne'- 

nin yanina gonderdi. Magne onu goriince “sen Numan m\- 

sin ?„ diye sordu. O da “evet„, dedi, “Sizin emrinizi alarak 

geldim..,, Magne de §u emri verdi: “bu adam kiralin dii?ma- 
nidiry ona demir zincirler vurunuz„. Bunun iizerine geng adam 

giildii ve “Mesih namina yemin ederim kiy ben Numan degilim„ 
dedi. Magne, geng adami oldiirmek isteyince, bu arap §u soz- 

leri soyledi: “oldurulmek yiizunden miiteessir degilim. Qiinkii 

buraya gelmemi$ olsaydim kendi hiikumdarim beni oldiirecekti,,. 

Magne bunun iizerine bu genci bir takim i§kencelere ug- 

ratmi§, sonra onu sahvermi§ti. Kisa bir zaman sonra Magne 

oldu. 

Daha sonra Numan hayatini tehlikeye koyarak Mauri- 
czus’un yanina gitti ve onun tarafindan kabul olundu. Bu adam 

Iranlilar ile harbettigi zaman, babasini serbest birakacagina 

yemin etti. Ona Halkidon konseyinin itikatlarini kabul etmesi 

teklif edildigi zaman, oziir diledi ve §u sozleri soyledi: “Tay 

kabilesi ortodokstur. Dinimi degi$tirecek olursam beni 6lduriirleryi. 

Numan buradan ayrildiktan sonra bir daha kendi istegi ile 

Romalilarin yiiziine bakmamaga yemin etti. Romalilar bu sozii 

i§iterek onu yol iizerinde iken yakaladilar ve onu da siirdiiler. 

Araplarin memleketi 15 kisma aynlmi§ti ve araplarin 

en gogu Iranlilara baglanmi§lar, bir kismi da Halkidonyalilara 

iltihak etmi^lerdi. Daha ba§kalari silahlarini atmi§lar, Senar iil- 

kesindeki Asur ve Suriye’deki §ehirler ve koylerde ikamet 

ederek ortodoksluklarini bugiine kadar muhafaza etmi§lerdir. 

Nitekim Emesa’daki Haditha, Hith, Bet Arbcya ve Kurithim- 

dekiler ile Nabk vesair yerdekiler de bu vaziyettedirier. 

Bu sirada bir Iranli zuhur ederek §ah Kisrdnin en bii- 

yuk oglu oldugunu, daha kiigiik karde§i Hurmuze ait as- 

kerlerin kendisini hiikumdar segtiklerini, babasinin kendisine 

aciyarak olduriilmemesini temin igin eline para verip savdignm 

anlatti. Bu adam, Ermenistan’daki Roma ordularina miiracaat 

ederek Roma hukiimdari kendisine bir ordu verdigi takdirde 

Iranlilarin saltanatini Romahlara devredecegini soyledi. Roma- 

lilar keyfiyeti Tiberius' a bildirdiler, o da bu yiizden gok 

sevindi, altin ve §ahane hil’at gonderdi, bu adamin ba§ §ehre 
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biiyiik bir alay ve ihti§am iginde gelmesini emretti. Onun 

Halkidon’a varmasi iizerine kiral, iran hiikiimdarinin kilig ta- 

§iylcisini kendisine gondererek huviyetini tahkik ettirdi. Bu 

adam onu goriip tanidi, sonra sagindan yakalayarak tahtin 

iizeriaden indirdi ve “seni sahtekar„ dedi. uE§raf kar§inda 

durdugu halde taht iizerinde oturmaga mi cur et ediyorsun ?,,. 
Bu zavalli adam, oliimden korkarak hiristiyan oldu. 

Roma ordusu, Sezar Mauricius kumandasi altinda 

iran’a hareket ettigi sirada, Abharis'in (Abares), Iskityanm 

ve Longobardi nin hakana tabi olan barbar ahalisi, Roma- 

hlann ulkelerini harap ettiler. A d r a mo ny Edessa’ya geldi, 

kiliseleri, manastirlan ve koyleri yakti. Bunlar biitiin esirleri 

oldiirerek oliilerin cesetlerini yaktilar ve gok yiiziinii karartan 

duman bulutlari sayesinde §ehri almaga muvaffak oldular. 

$ehre kar§i yaptiklan 3 giinliik hiicum esnasinda Mauri ci- 

us'un kumandasi altmdaki Romalilarin ve araplann gelmek 

iizere olduklanni haber alarak muhasarayi kaldirdilar ve Ca- 

lonicus’a dogru hareket ettiler. Romalilar bunlara yeti§tiler ve 

birgoklarim oldiirdiiler. Tiberius, devrinin 4 iincii yilinda 

kann agrisindan ve bagirsak bozuklugundan hasta olmu§tu. 

Olmek iizere oldugunu anlayinca kizi Augusta y\ Kapadok- 

ya’daki A r a b i s o s’tan gelme olan Mauricius'a zevce 

olarak verdi, taci onun ba§ina gegirdi ve 3 gun sonra oldu. 

Tiberius ’tan sonra Mauricius 20 yil hiikiim siirdii. 

Devrinin ilk yilinda Tiberius' un kizi Augusta'dan bir 

oglu oldu ve buna Theodosius, yani utaht iizerinde dogan„ ismi 

verildi. Bu sirada Romalilar Mauricius' a kar§i isyan ederek 

Garmanos adh birini ba§lanna gegirdiler. tranlilarin §ahi Hiir- 

miizj bu hadiseden haber alarak bunlara muzaharette buluna- 

cagina dair haberler gonderdi, fakat Romalilar ona hakaret 

ettiler, onunla harp etmek iizere yola giktilar, 3.000 iranli ko- 

leye zincirler vurarak bunlan Mauricius' a gonderdiler. Ro- 

malilara soz hiirriyeti verilmi§ oldugu igin, bunlar da kirala ita- 

ate devam ettiler, kiral bunlan sevingle kar§iladi ve Garma¬ 

nos'a hediyeler ve rutbeler yagdirdi. 

Devrinin 4 iincii yilinda §arktan saglan oriilii bir takim 

firkin insanlar ve garptan Slavlar, Longobardlar zuhur ederek 

hareket ettiler. Bunlar Hazar' larin kirali olan Hakan' in 
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hiikmiine girdiler, Romahlardan iki §ehir ile birgok kaleler zap- 

tettiler. Kiralin, Edirne di§inda kazdirmi§ oldugu biiyiik gukur 

mani olmasaydi, bunlar Istanbul’a dogru yuzlerini gevirecek- 

lerdi. Bunun iizerine Romalilar Antio... halkini oldurdiiler. Slav- 

larin iizerine atildilar ve Asklabhunya yi zaptederek yagma 

ettiler. Burali ahali keyfiyetten haber alinca, Romalilarm yu.'t- 

larinda biiyiik muharebeler yaptilar, sonra geri dondiiler. 

Bu siralarda \q Iskityadan 30.000 Iskit ile beraber 3 kar- 

de§ harekete ge^tiler. Ki§ mevsiminde Amon daginin etrafinda 

su aramak igin iki ay dola§tiktan sonra Micintis goliinden kay- 

nayarak Pontus denizine kari§an Tanis (Dona?) nehrine var- 

dilar. Bunlar Roma hududuna vardiklan zaman iglerinden 

Bui gar is adli biri 10 gemi alarak Tanis nehrini gegti ve 

karargahini Tanis ve Dunbir (Don ve Dinieper?) nehirleri arasin- 

da kurdu. Bu nehirlerde, Pontus denizine akar. Daha sonra bu 

adam, M a u r i c i u s' a haber gondererek yerle§mek iizere top- 

rak istedi ve Romahlarin miittefiki olacagini bildirdi. Mau¬ 

ri ci us ona yukari ve a§agj Misya’yi verdi ve bunlar burada 

ikamet ederek Romalilar hesabina hudut karakollugu yaptilar. 
* ___ 

Bunlar Iskit olduklari halde, Romalilar bunlara Bulgarlar diyor- 

lardi. Daha sonra diger iki karde§ Salia adi ile tanilan Alan 

iilkesine, yani Bulgarlarin ve Panguryalilarin uTiirkler kapisi,, 

adini verdikleri Hazar §ehirlerine geldiler. Bunlar bir aralik 

hiristiyan idiler, hali hazirda bunlara biiyiik karde^in adina 

izafetle //azar’lilar deniliyor. 

Ma u r i c i u s ’un 6 inci yilinda, Romalilar kumandani Pris- 

c u s biiyiik bir ordu ile Iran’a kar§i hareket etti. Burada Roma- 

lilar ayrildilar ve onu kar§ilamak istemediler. Bunun iizerine kiral 

geri donerek hemsiresi tarafindan akrabasi olan Philip i ordu 

kumandanhgina tayin etti. Bu adam kalkip geldi ve birgok 

muhte§em zaferler kazandi. Romalilar Priscus'un kaba mua- 

melesine ah§ik olduklari igin bu adama kar§i da bir takim 

suikastlar hazirlamaga ba§ladilar ve kirali da atarak yerine 

ba§kasini getirmegi dii§undiiler. Bunlar, lran’dan Antakya’ya 

dondiikleri ve burada ki§ladiklari sirada biiyiik bir zelzele 

koptu ve yerin yarilmasi yiiziinden §ehrin en biiyiik kismi 

yikildi ve askerler §ehrin oteberisine dagildilar. Kirala kar§i 

gelen atlilar geri donerek Philip ile bari§tilar ve pieman 
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olduklanni soylediler. Bu sirada Nisibis’de bulunan iranlilar 
Maiperkat'taki muhafizlan sahte andlarla aldattilar ve bun- 

lardan §ehri aldiktan sonra buradaki Romahlarin gogunu imha 

ettiler. Bu yiizden Philip ile Romalilar derhal Antakya’dan 

Maiperkat’e gittiler, §ehri hiicum ile aldilar ve buradaki iran- 
h’lari oldiirdiiler. 

M ci arid us' un 8 inci yilmda Iranli’lar §ahlan olan Hii r- 

m ii z'e kar§i isyan ettiler, onu hile ile yakalayarak gozlerini 

kor ettiler; o da oldii. Bu §ahi yigin yigin kotiiluklerinden 

dolayi oldiirenler 10 ay soma onun oglu Kisra'ya temayiil 

gostererek tahta gegirdiler; o da 38 yil hiikiim surdu. iran 

ordusunun kumandam Bah ram, Kisramn, lehinde degildi ve 

onunla beraber bir^ok kimseler Kisra'ya kar§i isyan ettiler. 

Kisra da Romalilara iltica etti ve Kisra, Mauritius'a. gizli bir 

haber gondererek kendisine musaade edildigi takdirde onun 

tarafina geqecegini bildirdi. M auric ias bu yiizden son de- 

recede memnun oldu ve Kisra'yi* name yazarak kendisine her 

hususta yardim edecegini bildirdi. Kisra da hemen kalkti ve 

Edessa'ya. geldi. Rusafaya yerlilerinden izvannis (Joannes), 

§ahi evine alarak onu son derece agirladi ve Mauritius' a bir 

mektup yazarak ona kar§i bir kole gibi davranacagim bildirdi 

ise de, Mauritius cevap vererek onu oglunu agirlayan bir baba 

gibi kar§ilayacagmi bildirdi. Mauritius, Tarklann kumandam 

olan Joannes’e 20,000 asker ile, yamna 20.000 ermeni ve Bul- 

gar alan Anastasius'u gonderdi. Bunlann masrafi igin 40 talen 

altin verdi. Kisra, bunlan alarak kendi memleketine dogru yii- 

rudii. iran’li Hurmiizan da 10.000 adam ile ona katildi. Asiler 

vaziyeti anlayrak dogii§mek iizere hazirlandilar, fakat yenildi- 

ler ve yiiz gevirerek kagtilar, ba§lanndaki kumandanlar vaka- 

lamp olduriilmu§ ve geride kalanlar Kisra'ya donmii§lerdi. Bu- 
nun iizerine Kisra, Romalilara birgok hediyeler verdi ve Mau¬ 

ri ciu s' a b ii y ii k hediyelerden ba§ka, kiymetli ta§lar gonderdi 

ve Dara ile Ra’s Ayn §ehirlerini Romalilara iade etti. Kisra, 

Maurieius’un kizim istemi§, o da kizi Maria’yi ona zevce ola- 

rak vermi§, kizim piskoposlar ile birlikte gondermi§ti. Theo¬ 

dosius' un kizi da muhte^em bir ziyafet vermi§ ve patrik dugiin 

tacim kendi eli ile ba§ina gegirmi§ti. Kisra, Meryem anaya, ha- 

varilere, $ehit Sergius’a iig biiyiik mabet in§a etti ve Antakya 

patriki bunlan takdis etti. Hiristiyanlik biitiin iran’da yayiliyordu. 
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Mauricius bu sirada zihniyetini degi§tirerek, Roma askerleri- 

ne hor bakmaga ve iicretlerini vermemege ba§ladi. Bunlar da 

ona bir name gonderdiler, “Allah sizin devrinizde sulh ihsan etti, 

fakat siivariler iicretlerini alamazlarsa yalniz sulh sayesinde 

karinlarim doyuramazlar. $ayet siz harp olmadigi i$in iicret- 
lerimizi vermiyorsanizf o halde harp ikimiz arasmda kopacaktir.„ 

dediler. Kiral, askerlerinin bu talebini hakaretle kar§iladi ve 

karde§i Patros'un bunlara hakim olmasim istedi. Fakat Patros 

bunu istemeyerek Mauricius un yanina kagti ve keyfiyeti ona 

bildirdi. Mauricius bu yiizden korkarak Halkidonya yn gitti ve 

burada gizlendi. Ordu, payitahta gelerek kirali bulamayinca 

Poka (Phocas) naminda avamdan bir ihtiyar adami kiralhga 

ge^irdi. Sonra Mauricius u arayarak buldular, §ehre getirdiler, 

gozlerinin oniinde ogullarmi oldurdiiler, sonra kendisini de 

oldurduler. 

Mauricius'tan sonra Phocas 8 yil hiikiim surdu. Iranlilarin 

§ahi Kisraf Mauricius ile ogullarimn 61durulmii§ olduklanni 

haber alinca, kendisi ve asilzadeleri siyah elbiseler giydiler ve 

bir matem evi yaptilar. iran §ahi, Roma kiralinin intikamini 

alacagmi ve kendisine iyilik eden adamin kanini unutmayaca- 

gini gosterdigi sirada Roma saltanatina da el koymak igin bir 

suikast hazirlamakta idi. Iran §ahi bir ordu hazirlayarak Dara’ya 

gonderdi ve burasini aldi. Sonra Tur Abdin’e giderek bura- 

daki Ta§ Kaleye kar§i harbetti, kaleyi zaptetti ve bu kalenin 

igindeki Romalilan oldurdii. Her yerde aym hadise tekerriir 

ediyordu ve bunlar yalniz Romalilara dokunuyorlardi. Roma- 

lilar bunu anlayinca kaleyi birakarak kagtilar. Rahipler de top- 

lanarak di§an giktilar ve piskopos Basil'e. bir name gonde- 

rerek Iranlilari oldurmege musaade edip etmeyecegini sordu- 

lar. Yunanlilarin 818 (m. 607) yilinda isyan halinde olan Merda 

(?) kalesi iranlilara teslim olundugu gibi Amid de teslim edildi. 

Ki§ son derece §iddetli idi ve Firat donmu§tu. Iki yil 

sonra iranlilar Firat’i gegtiler, Mabugh, Kinnesrin, Beroea ve 

Antakya’yi zaptettiler. Anlatildigina gore Kisra, Edessa’ya ha¬ 

kim oldugu zaman Rusafa’h Joannes in kansini esir olarak 

almi§ idi. Bu kadinin kocasi, Kisrayx evinde son derece 

izaz etmi§ oldugunu evvelce anlatmi§tik. Kisra bu kadini iran’a 

goturdii. ve i§kence iginde oldiirdu. Sebebi, Kisra n\n, Joannes'in 
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evinde dinlendigi sirada bir gun ona §u sozleri soylemesi idi: 

“Iranil'larin adetine gore bir hiikiimdar kertdi valilerinden birinin 

evine indigi zamany evin hanimi hiikumdar a hiirmet edery onun 

$arabma su kari$tirir„. Joannes bu sozlerden utanarak karismin 

arzusuna muhalif bir §ekilde hareket etmesini istememekle be- 

raber kiralin arzusunu da yerine getirmegi dilemi§ti. Fakat 

karisi razi olmadi ve §u cevabi verdi : “ Efendimiz biiyiik bir 

kiral oldugu i$in ona hiirmet gostermemiz icabedery fakat erkek- 

lerin birlikte igki igtikleri sirada kadinlarin goriinmesi Suriye'de 

adet degildir. Bu yiizden ve kiralin huzuruna Qikmaktan utan- 

digimdan dolayi, kiral bizi muahaze etmesinyy. Bu cevap Kisra’yi 

hiddetlendirdi. O da §u sozleri soyledi: “Onun hareketi, senin 

mevkiini algalttigi gibiy sozleri de aym neticeyi verdiyy. K i s r a ’ nm 

du§iincesi bu merkezde idi. Bu yiizden Joannes yiiksek 

mevkiinden atilmi§ ve yine bu yuzden Kisra kadina karsi 

hiddetini unutmami§ti. tranlilar iilkeleri di§andan tahrip et- 

tikleri sirada, P hoc as da igeriden ayni §ekilde hareket ediyor, 

e§rafi oldiire oldiire memleket igindeki hur muhariplerin hepsine 

son veriyordu. Bunun iizerine Afrika’da bulunan niifuzlu e§raftan 

Gregorius ve H e r a c l i u s birbirleri ile anla§tilar, ogul- 

lari ile birlikte ordulanni tstanbul’a kar§i gonderdiler. Yerliler 

bu yuzden sevinmi§ler, bunlari kar§ilamak igin toplanmi§lar ve 

bunlari muhte§em alaylarla igeri almi§lar, P hoc as da oldii- 

rulmii§tu. 

Phocas'tan sonra Heraclius 32 yil hukiim siirdii. 

Bu imparator tahta oturduktan sonra Kisra'ya elgiler gon- 

dererek uPhocasy dostunuz Mauricius'u oldurdiigu i$in biz de 

onu oldiirdukyy dedi ve bu ge§it ok§amalarla arada dostluk 

kuracagini sandi. Fakat Kisra onunla bari§madiktan ba§ka 

biisbiitiin fenala§ti. He racl ius da devrinin ilk yilinda An- 

takya’yi zaptetti ve bir yil sonra ordu kumandani Bahramy Ka- 

padokya’daki Kayseriye yi zaptederek 10.000 ki§i oldurdu ve bu- 

tiin memleketi aldiktan sonra geri dondii. He r a c l i u s ’un4imcu 

yilinda, §ahrbaraz yani yabani domuz lakabi ile tanilan ordu 

kumandani R umi z an §am’i aldi ve bir yil sonra Celil ile Erdiin 

havalisine hakim oldu. Bir yil sonra Kudiis’ii zaptederek bu- 

rada 90.000 ki§i oldurdu. Bunlar ilk once yahudilere iyi mu- 

amele ettiler. Nihayet bunlari Iran’a goturuler. Ertesi yil 
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§ a hr bar az Misir’a giderek burasmi aldi, Iskenderiye yo- 

lunu agti, Libya’yi, Ku§ (Nubya) hududuna kadar zaptetti. 

Aym yil i^inde Iranli §ahin, Halkidon’u aldi ve buradaki 

biitiin halki oldurdu. Boylece Iranlilar Pontus denizi kiyi- 

larindan §arka kadar Romalilarin biitiin iilkelerini ele gegir- 

mi§lerdi. 



X 
ARAP HUKOMDARLARI 

YUNAN KIRALLARINDAN ARAP KIRALLARINA GEQEN 

ONUNCU SERI BURADA BA§LIYOR1 

He r a c l i u s un tahta gegmesinden 12 yil sonra Mu ham¬ 

med (jr) §ohret kazanmaga ba§ladi. Araplarin kameri 
A 

takvimi bu yil ba§ladi.2 Bu yilin, Adem ile arasi 6130 yildir. 

Yunanhlarin tarihi ile 933 yilina ve milad takvimi ile 624 

yilina tesadiif eder. 

Araplarin ilk yilinda §ahrbaraz> Amcyra'yi, sonra 

Radosu zaptetti. 

Araplarin 4 uncu yilinda $ ah r b ar a z ve Kardigan 

(Kardengan) Istanbul etrafinda karargah kurdular, ordulan 

Tarki yi gegti ve bunlar gadirlanm Istanbul'un garp tarafina 

kurarak bu tarafi agir kayiplara ugrattilar. Sonra birden bire 

bir durgunluk devri gegti. Qiinkii Kisra ya “§ahrbaraz 

seninle alay ediyor ve senin ogiinmekte oldugun zaferin sana 

ait olmayip kendisine ait oldugunu soyliiyor,, dediler. Bunun 

iizerine Kisra, §ahrbaraz'in kellesini ugurmak iizere Kar- 

digan a haber gonderdi. Fakat gonderdigi elgi Romahlar 

tarafindan yakalandi. Heraclius bu keyfiyetten haber ala- 

rak $ahrbaraza. gizlice haber gonderdi ve kendisine dokunul- 

mayacagina dair andlar igerek onu huzuruna getirtti. Bu adam 

Kisramn gonderdigi elgiyi ve mektubu gorerek vaziyetin 

mahiyetini anlayinca, hilekarhk gostererek mektubu degi§tirdi 

ve §ahrbaraz ile beraber 300 asilzadenin olduriilecegine 

dair sozler ilave etti, sonra mektubu aldi, Kardigan ile 

askerlerin kar§isinda okudu ve Kardigan a donerek: 

aBunu yapmaktan ho$nut olur musun?„ dedi. Asilzadeler 

hiddetlendiler ve Kisramn aleyhinde soylendiler. Bunlar 

1 Miiellif, Muhtasar iid Diivel’de eski araplar hakkinda malumat verdik- 

ten sonra, Hazret-i Muhammed’in soyundan bahseder, sonra biitiin haya- 

tim hiilasa eder, daha sonra Hiilefayi Ra§idinden bahseder. 0. R. 

2 Hicret, M. 622 yilinin 16 Terr.muz giinii ba§ladi. 
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Heraclius ile anla§tilar, anla§ma §artlarini saglamlamak igin 

ogullarini rehine olarak biraktilar ve kalkip gittiler. Herac- 

liusy Hazarlarm hiikiimdari olan Hcikciria bir mektup yollayarak 

iranhlara kar§i hareket igin 40.000 asker gondermesini rica 

etti ve kizi Endoxia yi kendisine zevce olarak vermegi vaat etti. 

K i s r a, §ahrbarazm isyanettigini ve Heraclius un 

kendi memleketine yuriidiigiinii haber alinca cesareti kirildi 

ve son derece iizuldu. K i s r a, bulabildigi kadar asker topladi 

ve Buzbihani bunlarin ba§ina gegirdi. Iranlilar ile Roma- 

lilar harp meydaninda kar§ila§tiklari zaman, iranlilar maglup 

oldular ve Buzbihan maktul dii§tii. Kisra bu hadiseyi 

haber alinca karargahin bulundugu Sakutha'dan kagti. He¬ 

raclius onu takip etti, hazinelerini ve kiymetli mallanni 

ele gegirdi, daha sonra babasi tarafindan hapsolunan Kisranm 

oglu $irin i hapisten gikardi, o da babasi Kisra yi takip etti, 

oldurdii ve tahta gegerek 9 ay hiikum siirdii. Heraclius un 

geri donerek ki§i Edessa da gegirdigi sirada $irin ona bir 

mektup gondererek babasinin olduriilmu§ oldugunu bildirdi. 

Heraclius da onunla bir sulh anla§masi yapti ve Iranhlarin, 

Romalilara ait ulkeleri bo§a!tmalari kararla§tirildi. § i r i n> 

taht iizerinde 9 ay kaldiktan sonra oldu. 

Ondan sonra Arda$ir bir yil 9 ay hiikum siirdii. He¬ 

raclius ile beraber olan $ahrbaraz bu hiikumdan oldiir- 

dii ve Heraclius \\t yaptigi andla§mayi ve sulh §artlarim 

saglamlayarak Iran tahtina gegti. 

Araplarin 6 mci yihnda giine§ yarim kiirresinin bir kismi 

karardi ve ilk te§rinden hazirana kadar karanhk devam etti. 

Bu karanhk o kadar uzun siirdii ki herkes giine§in bir daha 

biitiinle§meyecegini soylemege ba§lami§ti. Bu sirada Zanta yani 

Sharata tumur’u hastahgi Filistin’de ba§gosterdi ve bu hastalik 

yiiziinden onbinlerce ki§i oldii. 

BlR FASILA 

Tarih muharrirleri diyorlarki* arap ordulari Herac- 

liusu maglup ederek muhtelif iilkelerini i§gal ettikleri zaman, 

Heraclius biitiin piskoposlarini ve en belli ba§li papazlarim 

ve valilerini toplayarak onlara vaziyel hakkinda sualler sordu 
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ve ““bunlar ne bigim adamlardir ve kimlerdir ?„ dedi. Bunlarin 

herbiri akli erdigi kadar cevap verdi ve nihayet mesele butiin 

giplakhgi i!e ortaya konarak, He radius §u sozleri soyledi: 

“goriiyorum ki bu adamlar tavir ve hareketleri ile, dinleri He 

erkenden dogan bulutlu bir fecre benziyorlar. 0 zaman ortahk 

kapkaranlik degildir, fakat tam ve berrak aydinlik da yoktur„. 

Bu sozleri dinleyenler izah edilmesini istediler. O da §u cevabi 

verdi: uhakikat $u ki, bunlar putlara tapmagi reddettikleri ve 

Allaha taptiklari igin karanliktan uzaktirlar. Fakat tam ve bzr- 

rak aydinliktan da uzak kalmig bulunuyorlar. Qiinkii hiristi- 

yanhk dini ve ortodoksluk mezhebi hakkindaki vukuflari eksik- 

tir.„ Onun bu sozleri halk tarafindan iyi kar§ilanmi§ti. 

ARAPLARIN, BU SIRADA NAZiL OLAN DiNiNiN TARiHl 

M u hamme d, babasi Abdulla F m olumii sirasinda 90k 

kiigiik bir gocuktu,1 * 3 ve kendisi amcasi Ebu Talib tarafindan- 

yeti§tirildi. Muhammed dul olan bir kadinla evlendi. Bu 

kadinin ismi Hat ice idi ve Muhammed onu zenginligi yii- 

ziinden almi§ti. Muhammed bu kadinin serveti ve develeri 

sayesinde ticaret yapti ve kendi §ehri olan Yesrib’den 5 Filisti- 

ne gitti. Muhammed bu topragin verimli oldugunu ve guzel 

§eyler yeti§tirdigini gorerek bazi yahudilerle konu§tu, bunlar- 

dan bir Allaha inandiklari ve putlara tapmagi reddettikleri iqin 

Allahin kendilerine bu mamur yurdu ihsan etmi§ oldugunu 

ogrendi. O da bu topraga sahip olmagi ozledi ve 40 ya§ina 

vardigi zaman kendi irkda§larini kandirmak igin 9ali§ti. Mekke 

ululari arasinda yavilan §ayiaya gore Muhammed onlann 

arasinda yabanci bir din ne§retmekte idi. Bunlar Mu ham- 

me</’itakip ederek, bu yoldan vaz gegmedigi takdirde onu 

oldiireceklerini soylediler. O da bu §ehirden kalkarak adi 

Yesrib olan diger §ehre kagti. Bu §ehrin yerlileri onu kar§ila- 

maga giktilar ve kendisine her hususta yardim etmegi vaadet- 

tiler. Bunlar bu hadiseden ba§layarak “yardimcilar,, manasinda 

olan Ansar adini aldilar. Muhammed bunlara Allah 

birligi dinini ogretti ve faidesiz olan ilahlara tapmamayi bil- 

1 Peygamber, babasimn bliimiinden sonra do^mu§tur. 0. R. 

Evvela Abdul-Muttalib, sonra Ebu Talib tarafindan. 0. R. 

3 Yesrib degil Mekke olaeak.O.R. 
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dirdi. Bunlara, viicutlanni yikamagi ve abdest almagi belletti. 

Qiinkii bu devrin araplari kirli idiler. Muhammed bunlardan 

hey’etler te§kil etti. Muhafizlari (yani harbeden propagandaci- 

lari) Filistine gonderdi. Nice defalar bunlara refakat ederek 

muvaffak olan ve birgok servetler ve mallar alarak geri donen 

Muhammed bunlarin tam sadakatini kazanmi§ti. Onun mu¬ 

vaffak oldugunu ve zenginledigini haber alan ba§kalari hakimi- 

yetine girdiler. Bu §ekilde onun hakimiyetine girenlerin sayisi 

gogalinca kendisi ganimete i§tirak etmek iizere seferlere gikmi- 

yor, §ehirde kalarak kafilelerin ba§ina ba§ka adamlar gegiri- 

yordu. Artik kendi dinini kabul etmeyenleri soz ile kandir- 

maga bakmayarak kiligla kar§ilamakta idi. Kendisine donen- 

leri yaliniz maddi zevklerle ve kadinlar almakla ho§nut etme- 

yerek, bir erkegin istedigi zaman karisini bo§amasina ve ba§- 

kasini almasina miisaade ediyordu. Bunlar senenin bir ayinda 

orug tutuyor, fakat geceleyin fecre kadar yiyip igiyorlardi. 

Muhammed'\n anlati§ma gore ha§ir ve nc§irden sonra 

gelecek olan oteki diinyada bal, sut, §arap akan nehirler olacak, 

agaglar en giizel meyveleri ta§iyacak, herkes altindan sedirler 

(izerine oturacak; bu sedirler mercandan, zebercetten yastik- 

larla siislenecek ve guzellikleri giine§ten iistiin kadinlarla bir- 

le^ecek. Onun anlati§ina gore Allah butun bunlari kendi dinine 

girenler igin hazirlami§tir. Muhammed, peygamberlik iddia 

ettikten sonra 10 yil, 2 ay ya§adi ve saltanati bir ugtan bir 

uca kadar uzadi, gittikge geni§ledi ve yayildi; Romalilara ait 

pek gok ulkeleri ve Iran’in butun saltanatini kucakladi. 

Bunlar arasinda filozoflar, riyaziyeciler, fizikgiler yeti§ti 

ve bunlar bilgilerinin dogrulugu ile eski filozoflara iistiin gel- 

diler. Binalarini iizerine kurduklari temeller, yunan temelleri 

idi. ilim namina kurduklari miiesseseler bilgilerinin yiiksekligi, 

yaptiklan ara§tirmalarin miikemmelligi yiiziinden son derece 

biiyiiktii. Bunun neticesi, olarak miitercimler sayesinde yunanli- 

larin bilgisine vakif olan bizler, ilim ve hikmet igin bunlara 

dondiik, fakat onlarin §eriat kitaplarinda, yani izdivaca, ibadete, 

abdeste, ibadet §ekillerine, sadakalar verilmesine, ali§ veri§e, 

istikraza, mirasin taksimine ve koleleiin azad edilmesine ait 

olan bahisler o kadar i§lenmi§tir ki iglerinden biri de omriinii 

bu i§e hasretse de sorulan suallere elveri§li cevaplar veremez. 
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Bundan ba$ka i^lerinde bir^ok firkalar tiiredi, hatta bunlar 

Muhammed'm “dinim 70 ten fazla par<;aya ayrilacak, bunla- 

rin yalmz biri kurtulacaktir, gerisi cehennemliktir.. dedigrini 

naklediyorlar. Bu kurtulacak olan firka erbabi, Mu hammed 

'in ya$ayi§ina uygun bir tarzda ya§ayabilenlerdir. Digerleri ise 

ortaya bir takim bid’atlar ^lkaranlardir. 

Bunlarin bir kismi saltanat meselesi ile me§gul oldular 

ve peygamberden sonra musliimanlarin liderligini, amcazadesi 

ve damadi olan Ali ile ogullanna tahsis ettiler. Ba§kalari bu 

liderligi ya§li ba§h bir adam ve Mu hammed' in kayinpederi 

olan Ebu Bekir'e tahsis ederler ve .4/z’yi 4 iincii halife 

sayarlar. Banlarin bir kismi da din i§leri ile me§gul olurlar ve 

Allahin - ha§a - bir cisim oldugunu, arz ile semadan buyiik 

maddi bir tahta, cismi ile yaslandigim iddia ederler. Daha ba§- 

kalari, Allahin cismani bir §ekli olmadigmi, maddi goziin onu 

gorebilecegini, kiyamet giinii muminlerin onu mii§ahede ede- 

ceklerini soylerler. Bazilari da onun, varhginda ya§ayan ezeli 

bir sdzle konu§tugunu ve ebedi bir hayat ya§adigini soylerler. 

Digerleri hiristiyanlann ona atfettikleri §ahsiyetten korkarak 

keldmin ve hayatin arizi oldugunu itirafa cesaret edemiyerek 

“o konu§ur fakat kelime kulla.imadan konu§ur ve o ya$ar, 

fakat bildigimiz hayati ya§amaz„ demege mecbur oluyorlar. 

Bazilari da “Allah giinahkari giinah i^lesin ve cehennemde 

ya.isin dive, miimini de ivi i$ler i^lesin ve cennet sefasini 

siirsiin deye yaratti,, dhorlar. 

“Xi<;in ?., sualine gelince bu sual sorulmayacak. Qiinku 

insan, varlik iizerinde bir hakimiset sahibi de^ildir. Fakat 

bunlar iginde hiristiyanlar gibi cuz'i iradeyi kabul edenler de 

vardir. Biz bu kadarla iktifa ederek sadetten t^ikmamaga baka- 

cagiz ve araplarin saltanati Romahlarin ulkelerini kucaklami§ 

oldugu i<;in, okuyarak ve i^iterek edindigimiz malumti sirasi 

ile anlatacagiz. 

Muhammed'den sonra Ebu Bekir iki sene hukiim 

surdii. Bu halife dort ordu kumandanmi yola <;ikardi ve birini 

Filistin’e, birini Misir'a, birini Iran’a ve birini Arabistan’daki 

arap hiristiyanlarina kar§i gonderdi. 

Filistine gelen kumandan Ravserive’nin iizerine viirudu. Bu- 

na kar§i Saroi (Sergius) Patricius, Romahlardan ve Sama- 
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ritlerden be§ bin ki§ilik piyade asker topladi. Araplar, Romali- 

larla dogii§iince muzaffer oldular ve evvela Samaritleri mahvetti- 

ler. Pa t r i c i u s kendisiyle beraber olanlarin yenildiklerini go- 

riince yiiz gevirerek kagti. Araplar da Romablari takip ettiler ve 

bunlari ekin biger gibi bigtiler. Bu sirada Sar gi atindan du§t u ve 

hizmetcileri toplanarak onu tekrar atimn iizerine yerle§tirdiler. 

Sargi tekrar du§tu ve tekrar atimn sirtina yerle§tirildi. Ogiincii 

defa dii§iip hizmetcileri onu atimn sirtina yerle§tirmek 

istedikleri zaman “siz kendinizi kurtarimzy herd tek ba$ima 

olmek iizere burada birakimz„ dedi. Bdylece Araplar onu yaka- 

ladilar, oldurdiiler ve zaferi kazanarak dondiiler. Diger minta- 

kalara giden kumandanlar da muzaffer oldular ve butun hii- 

kiimdarlar, Araplardan korkar oldular. 

Bu sirada Iranlilar, Misiri, Filistini ve Romalilara ait butun 

memleketleri bo§alttilar. § a hr bar azy Heracliuse haber 

gonderdi, bir ordu alarak Ka r d i g a n i oldurdii ve bir yil 

hiikiim siirdiikten sonra o da olduruldu. Ondan sonraAT/sra- 

’mn kizi Bar am bir kag ay taht iizerinde oturdu ve oldu. 

Sonra onun kiz karde§i Zadimidaht] tahta gegti ve iki yil 

iginde bir gok kimseler tahta oturdular. Kisra'mn esir ede- 

rek gotiirdiigu Edessa halki Irandan dondiiler. Heraclius' te 

kanunu gigneyerek biraderinin kizi Martina'yi zevce olarak 

aldi ve ondan Herakluna adinda bir gayrime§ru ogul sahibi 

oldu. Bu sirada Eyliil ayinda bir zelzele oldu, gokyiiziinde Ce- 

nuptan §imale kadar uzanan, otuz giin goze garpan mizraga 

benzer bir i§aret goruldii ve bu i§aret araplarin zaferini belirtti. 

Ebu Bekirden sonra Hattapoglu Omer on yil hiikiim 

siirdii. Bu halife, Arabistana akinci bir ordu gonderdi ve 

bunlar Basrayi aldilar. Bir yil sonra da irana bir ordu gonderdi. 

Iranlilar ihtilaf iginde olduklari igin ve bir kismi Kisra’mn oglu 

Yazdagard'in, bir kismi Hiirmuzun pe§i sira gittiklerin- 

den araplar muzaffer oldular. Hiir m u z oldiirulm ii§ ve Yazda- 

ga r d hiikiim siirmii§tii. Sonra He r a c l i u sy karde§i Theodu- 

ric in kumandasi altindaki bir orduyu araplara kar§i gonderdi. 

Bunlar Antakya’ya vardiklari zaman buradaki Gawsith adli koyde 

bir direk iizerinde ya§ayan Halkedonyali bir adama rastgeldiler. 

Bu adam Theodor ic'e Sever us hanedamna mensup olan- 

1 Azermiduht (Muhtasar ii’d-Diivel, s. H'2). 
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lari ortadan kaldirirsaniz, ben de size zaferi temin ederim,, dedi 

Theodor ic cevap verdi: “Benim vazifem Yakubileri buradan 

kovmaktir.,, Araplarla kar§ila§tiklari zaman Romalilar gadirla- 

nm araplarin civannda kurdular. Muharebe ba§layinca arap- 

lar bunlari igi giiriimii§ hurma agaglan gibi yere serdiler ve 

geride kalanlar kagtilar. Araplar bunlarin karargahini soydular 

ve burada bulduklari altinlari, giimii§leri, koleleri ve sair mal- 

lan alarak zengin oldular. 
•• 

Omer1in dordiincii yilinda Roma ordusu kumandani 

Baanis ile babasinin oldiiriilmesi iizerine Romalilara iltica 

eden $ahrbaraz'in oglu ve Edessa1 da bulunan kralin ha- 

zinedan 60.000 atli topladilar ve Edessa1 da araplarla kar- 

§ila§tilar. Romalilar yenildiler, iglerinden 40.000 i mahvoldu, ve 

birgoklan Yarmuk nehrine dokiilerek boguldu. Hayatini kurta- 

rabilen §ahrbarazin oglu buaun iizerine Omer'e bir mektup 

gondererek “bana bir ordu ver de senin hesabma Irani zapte- 

deyim,, dedi. Fakat Kisranm araplar tarafindan esir edilip go- 

tiiriilen kizlari, Omer'e, ^ahrbaraz1 in ve oglunun Kisra 

ile ogullanna yaptiklarini anlattilar, bunlarin sahtekar kimse- 

ler olduklarini soylediler ve Ubu adamlarin sozleri sizleri sap- 

tirmasm„ dediler. Omer1 de bu sozleri kabul etti. Ernes a1 ya 

haber gonderdi ve § a hr b ar az1 in oglunu bir direk iizerine •• 
asdirdi. Omer1 in kendisi §ama gelerek, §amlilarin canlanna 

dokunulmiyacagina dair soz verdigi igin bunlar da araplara 
•• • 

§ehirlerinin kapilarim agtilar. Omer buradan, Halid1 i bir 

ordu ile Halep ve Antakya’ya gonderdi ve bu yiizden birgok 

adamlar helak oldular. Bundan ba§ka erkek ve kadinlarin, 

geng erkek ve kizlann bayram kutlamak iizere Mar Simeon 

Stylites manastirinda toplandiklan sirada gelen araplar bunlarin 

hepsini yakaladilar ve esir olarak gotiirdiiler. 

Aym sirada Sa1 d, Yesrib’den gikti ve karargahini Kufa 

civannda kurdu. (Bu Kufa’nin adi Akuladir). Ya z d a g a r d'ia 

bir ordu gonderdi, o da F’lrat iizerinde karargahini kurdu. 

iranlilar araplarin vaziyetini ogrenmek iizere bir arap casusu 

gonderdiler. Bu arap yakla§inca bir Maaddinin (bir gogebe 

arab’in) yere gomelerek abdest ettigini ve ekmek yedigini gor- 

dii. Casus bu adama yakla§arak arapga ile sordu. “ne yapi- 

yorsun?„ Bedevi de §u cevabi verdi: “gordiigunii yapiyorumf 
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eskisini gikariyorum ve yenisini yiyorum,,. Casus hemen geri 

dondii ve iranlilara §u sozleri soyledi. “Gordiigiim cidcimlar 

yalm ayak ve giplaktirlar, fakat cesurdular. „ ve ordunun ku- 

mandanina araplarin zaferi allahtan beklediklerine dair sozler 

i§ittigini ilave etti. Iki taraf harbe tutu§unca tranlilar yenildiler 

ve Dicle iizerindeki Ctesiphon §ehrine kadar takip edildiler. 

Iranlilara mensup kuvvetli bir adam kendisini takip eden be- 

deviden kagmi§, civardaki bir koye girmi§ ve bir giftgi onu 

gizlemi§ti. Qift^i gelen bedevinin giplak oldugunu ve elinde bir 

kami§tan ba§ka bir §ey tutmadigini gorerek gizledigi Iranlinin 

yanina gitti, onu azarhyarak §u sozleri soyledi : “Sen ba$tan 

ba$a zirhli oldugun ve tiirlii tiirlii silahlar ta$idigin halde nasil 

oluyor da giplak bir adamdan kagiyorsun ve nigin geri donerek 

onun kellesini ugurmuyorsun?„. Bunun iizerine Iranli gift^iye de- 

di ki “bana bir Mazara (yani dayak atma\i igin kullandan 

falaka vari alet) getir„. Qift^i istedigini getirdi, o da bunun 

iizerine oka benzer bir i§aret yapti ve §u sozleri soyledi : 

“Ben nice def'alar bunun gibi ok i$aretini gordiigiim gogebenin 

viicudu iizerine gizdim„ ve esvabimn iizerindeki oklarin sinek 

gibi yigin yigin oldugunu gosterdi. 

Daha sonra Yazdagard ikinci bir ordu topladi ve 

Firat iizerinde araplara hiicum etti. Araplar muzaffer oldular 

ve Ctesiphon §ehrine girerek buradaki hazineleri ve halki alip 

gotiirdiiler. Yazdagard tekrar, iigiincii defa askerlerini 

Galula ’da topladi ve araplara hiicum ettiyse de, yenildi. Sonra 

askerlerini dordiincii defa Madai daginda topladi, araplara 

taarruz etti, fakat yine kinldi. Bu dort muharebe bir sene i^in- 

de oldu, Yazdagardy ye’se kapilarak Sigistandaki Tiirk 

hududuna kagti. Burada 5 yil gizli kaldiktan sonra oldiiriildii 

ve boylece Iran’in Sasan-ogullari saltanati son buldu. Bu sal- 

tanat Babek oglu Erdegir ile Yunanlilarin be§yiiz otuz 

sekiz senesinde ba§ladi ve dokuz yiiz elli alti senesinde son 

buldu (M. 227-645). Heraclius'de aym §ekilde meyus ola- 

rak Antakyadan istanbul’a dondii. Donerken “Sozo Suriayi (yani 

selamet i^inde kal Suriye) dedi. Bunun iizerine askerleri yerli 

hiristiyanlari soymaga ba§ladilar, bunlar bulduklan her§eyi alip 

gotiirdiikleri i$in araplardan daha 90k fena idiler. He r a c l i u s 

Bet Nahrin’e, Misir’a, Ermenistan’a ve biitiin Roma diyanna 

Abu l-Farac Tarihi, F. 12 
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mektuplar yazarak “bundan sonra kimse araplarla harp etme- 

sin ( yani araplara akin yapmaktan gekininiz ). Yalmz nobet 

beklemege kudreti olanlar mevkilerinde kalsmlar „ dedi. 
•• • 

Sonra Omer, Misir’a gitti, Iskenderiyye piskoposu Ku r a 
•• 

kendisini kar§ilamaga gikti ve Omer'e her yil 200.000 

dinar vermegi kabul ederek araplann Misir’i istila etmemelerini 
•• 

§art olarak ko§t.u; Omer de bu §arti kabul ederek Misiri 

istila etmedi. Bu hadise He raclius' u miiteessir etti. Qiinkii 

kat’i bir mecburiyet olmadikga araplara altin verilmesini iste- 

miyordu. Onun igin mes’eleyi anlamak iizere Manuel adli bir 

Ermeniyi gonderdi. Araplann elgileri altini aimak iizere gel- 

dikleri zaman Manuel bunlarm Misirdaki Babil civarinda, 

yani Fostat yaninda gadirlarim kurmalarina miisaade etti ve §u 

sozleri soyledi: “Ben Kura gibi ketenden elbiseler giyen bir 

adam degilim ki size altin vereyim. Ben size silahla mukabele 

ederimty. El$iler Omer'e, elleri bo§ olarak donunce Manuel 

korktu. Misiri birakip kagti ve araplar Misira hakim oldular. 
•• 

Araplann onbe§inci yilinda ( M. 636 ) Omer Filistine 

geldi ve Kudus piskoposu Sophronius onu kar§ilamaga 

cpkti. Piskopos butiin memleketin emniyeti namina Omer ’den 

soz aldi. Omer bundan ba§ka ona bir ferman yazdi, ve hig 

bir yahudinin Kudiiste ikamete hakki olmiyacagini bildirdi. 

O me ry Kuduse gittigi zaman araplar igin Suleyman mabedi- 

nin arsasi iizerinde bir cami yapilmasini emretti. Piskopos, 

Omer ’in giydigi elbisenin kirli oldugunu gorerek elbisesini ve 

sangini degi§tirmesini rica etti ve bunlarm temizini getirdi ise •• • • 
de Omer kabul etmedi. Bu Omery dosdogru (yahut adaletli) 

bir adamdi. Hissetten uzakti, ve araplann butiin Iran ve Roma 

hazinelerine malik olmalarina ragmen eski giyini§ tarzmi kat’iyen 
degi§tirmedi. 

• • 

Omer buradan Siiriye §ehirlerini gegti ve hepsini fethetti. 

Firati §arka dogru a§ti, ve Edessa yerlileri onu kar§ilamaga 
•• 

gikarak §ehirleri hakkinda ondan soz aldilar. Omer muha- 

sara etmedigi Telia ve Oara §ehirlerini hiicum ile aldi ve bu- 

radaki Romalilari oldiirdu. Araplann ondokuzuncu yilinda (Vl. •• 
640) Omer, hiikmii altindaki butiin memleketlerin, arazi vergisi 

igin olgiilmesini emretti. Ayrn senedeki (Yunanhlann dokuz- 

yiiz elli birinci yiliydi) Heraclius oldii ve en biiyiik oglu 
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Constantinus (III?) dort ay hiikiim siirdii. Babasinin ka- 

risi Martina onu zehirle 61diirmu§ ve onun yerine Yeni 

David adim alan kugiik oglu Herakluna'yi tahta gegir- 

mi§ti. Senato azasi bu kraldan memnun olmadiklari igin onu 

attilar ve oldurulen kirallannin oglu K u s t a n s'\ k 1 rail ig*a ge- 

tirdiler. Bu adam iki amcasiyle He r a c l i u s un karisi Mar¬ 

tina ’yi oldiirdii. 
•• 

Omer on iki yil hukiim siirdii. Miiteaddit defalar efen- 

disinden §ikayet eden ve Omer tarafindan ihmal olunan bir 

nakka§, Omer'i namaz kildigi sirada karnindan bigakladi. 

Omer de oldii. 
•• 

Omer’den sonra Osman on iki yil hiikiim siirdii. Bu 

halife hasislik gostermekle ba§ladi ve kendi nefsi igin altinlar 

topladi. Araplar onu oidiirmek igia toplaninca, selefleri gibi 

hareket etmegi vait ettigi igin ona dokunmadilar. 

Bu halife ogJu, Said'i1 2 Iranlilarin kiralini ele gegirmek 

igin gonderdi. Qiinkii Y azda gar d, Sigistan’da be§ yil ka- 

dar gizli kaldiktan sonra meydana gikmi§, Kufa’ya gelmi§ 

Sa'id de biitiin Irani fethettikten sonra Merv'e varmi§ti. Yaz¬ 

da gar d korkmu§ ve araplarin eline dii§memek igin bir degir- 

mende saklanmi§ ve orada bir Tiirk tarafindan 6ldiiriilmii§tir. 

Bu sirada arap ordusunun kumandani olan M u av iy e, 

Filistindeki Kayseriyenin oniinde karargahini kurdu ve burayi 

karadan ve denizden muhasara etti. Taarruz Ilkkanunun ba- 

§indan Mayisa kadar devam etmi§ti. §ehrin surlarina yetmi§ 

iki mancinik ta§ yuvarladigi halde surlarda bir rahne agila- 

mami§ti. Bunun iizerine araplar surun altinda bir gukur kaz- 

dilar, iglerinden bir kagi buradan girdiler; digerleri de merdi- 

venler kurarak duvarlara giktilar. Araplar duvarlann iizerinde 

iig giin kaldiklan halde §ehre inemediler. Sonra §ehre hakim 

olunca, §ehri muhafaza etmekte olan 7.000 Romali kayiklarla 

kagtilar. M u av i y e §ehrin igindeki serveti aldi ve §ehrin hal- 

kini cizye ye bagladi. Sonra buradan Kilikya’ya gegti. Araplar 

ansizin L/khita'ya vardilar ve kapilarini ellerine gegirdiler; 

buradaki servetleri toplayarak gizli definelerin gosterilmesi igin 

1 Gonderilen zat Abdullah b. Amir’dir. ‘‘Muellif, Muhtasar iid-Duvel’,, 

de bunu boylece kaydeder. 0. R. 

2 ismi Turhan idi. Muhtasar iid-Duvel §. 178. 0. R. 
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asilzadelere i§kence ettiler, erkek, kadin ve butun gocuklari, 

esir ederek gotiirdiiler ve kiliselere fena tecaviizlerde bulundular. 

Yunanlilarin dokuz yiiz elli sekiz (M. 647) yilina miisadif 

Araplann yirmi be§inci yilinda Afrikah patrik, Gregorius 

kiral Kustansa kar§i isyan etti. Araplar bir akinci kuvvet ha- 

zirliyarak Afrikaya gittiler ve Patrik'in ordusu ile denk ol- 

miyan kuvvet sahibi olduklari halde sahil iizerindeki butun 

§ehirleri zaptettiler. Gregorius geri donerek Kustansa 

itaat etti. Muaviye, askerlerini iki kola ayirarak birine fena 

bir adam olan Suriyeli Habib' i tayin etti ve onu ki§ mevsi- 

minde Ermenistana gonderdi. Bu adam buraya gitti. Araplar, 

halki esir ettiler, ellerine gegen erkekleri oldiirdiiler, koyleri 

yaktilar ve geri dondiiler. Muaviye'nin kumandasi altinda- 

ki diger ordu Kapadokyadaki Kayseriye gitti. Araplar, dag 

gegitlerini a§tiktan sonra koylerin zengin oldugunu gordiiler; 

koyleri soydular, gadirlarim Kayseriye yakin bir yerde kura- 

rak on gun kadar dogii§tuler, fakat buradaki kuvvetin dengi 

degillerdi. Bunun iizerine Araplar butun bu havaliyi tahrip 

ettiler, burasini beyabana gevirdiler ve geri dondiiler. 

Kisa bir zaman sonra Araplar tekrar bu §ehre kar§i gelerek 

giinlerce dogu§tiiler, halk Araplarin son derece hiddetli olduk- 

larini ve kendilerini kurtaracak bir kimse bulunmadigini gorerek 

Araplardan, canlarina dokunulmiyacagina dair soz aldilar ve 

bunun iizerine asilzadeler §ehirden gikarak vergi vermek igin 

andla§ma yaptilar. Araplar §ehre girerek binalarin giizelligini 

ve servetin bollugunu goriince verdikleri and yiiziinden pie¬ 

man oldular, fakat sozlerinden donmediler. Araplar daha son¬ 

ra Amurin §ehri iizerine yiiriidiilerse de §ehri zaptedemediler. 

Fakat bu havalinin agaglarla siislenmi§ olan kismim tahrip 

ettiler. 

Yunanlilarin dokuz yiiz altmi§ (M. 649) yilinda Muavi¬ 

ye bir ordu topladi, Iskenderiyeden bin yedi yiiz gemi ge- 

tirdi ve bunlar denize agilarak Kibris adasina vardi. Buraya 

varinca ada halkina haber gondererek canlarina dokunulma- 

masi igin soz almalari liizumunu bildirdi. Ada halki bu §ekilde 

hareket etmedikleri igin silahli Araplar adaya gikarak koyleri 

tahrib ettiler, soydular ve kiliselere tecaviiz ederek geri don¬ 

diiler. Kisa bir zaman sonra diger bir ordu kumandani olan 
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Abu Al-Ur 1 ikinci defa Kibrisa gitti, butun adayi yagma etti, 

Araplar magaralar iginde ya§ayan insanlari da yerlerinden 

siirdiiler. Bu kumandan, Lapathus §ehri etrafinda gadirlarini 

kurarak burada buldugu altin ve gumii§u aldiysa da halka 

dokunmadi, giinki halk canlarinin selameti igin kendisinden 

soz almi§lardi. Muaviye daha sonra Arvad adasi etrafinda 

karargah kurdu, adayi zaptederek halki kovdu ve bunlarin 

tekrar buraya donmcmelerini temin igin biitun araziyi surdurdii. 

Yunanlilarin dokuz yiiz altmi§ be§ (M. 654) yilinda 

Abu Al-Ur ile ordusu, Kos adasinin etrafinda dola§ti, bura- 

daki piskoposun ihaneti yuziinden adayi zaptederek yagma 

etti, ahaliyi kiligtan gegirdi ve adanin kalesini yikti. Sonra 

Giride gidip burasini da yagma etti ve Rodosu tahrip etti. 

Bir gok adamlar Rodostaki buyuk heykele knvvetli halatlar 

gegirerek heykeli yiktilar. Heykelden alinan iig bin yuk tung 

Emessa’h bir yahudiye satilmi§ti. 

Araplarin otuz yedinci (M. 657) yilinda Mu av iy e, istan- 

bul’a kar§i hareket igin gemiier hazirladi. Bu sirada iki feda’i, 

arkada§lariyla birlikte gelerek Araplarin gemilerini yak- 

tilar ve Araplarin gogu helak oldular; geride kalanlar tahtalar 

ve sallar iizerinde yiizerek Romalilarin ulkelerine kagtilar. Bu- 

nun iizerine Muaviye son derece hiddetlendi ve Abu Al-Ur u 

ordusu ile gonderdi. Bunlar Fenike adini ta§iyan yere vardik- 

lan zaman kiral K us tans ile karde§i Th e o d o s i u s’un bu¬ 

rada bulundugunu gordiiler. Ertesi giin harbe tutu§mak iizre 

hazirlandiklari sirade krai Ku starts uykuya dalmi§ ve ru- 

yasinda Selanikte bulundugunu gormii§tu. Ruyasini, dii§ yoran 

bir adama anlatan krai §u cevabi aldi: “Ke$ki uyumasaydimz 

ve bu ruyayi gormeseydiniz. Qiinki Selanik kelimesinin manasi: 

uTh is allio tin niki„ yani “zaferi ba$kasina veren„ dir. Kiral 

bu tabirden ho§lanmadi, gemilerine harp nizami verdi, fakat 

Romalilar maglup oldular. Trampetcinin oglu, kiralin gemisine 

sigrayarak kirali ba§ka bir gemiye ta§imami§ ve kurtulu§unu 

temin etmemi§ olsaydi krai da maktul dii§ecekti. Trampetcinin 

oglu kralin gemisinde kalarak bir gok kimseleri oldurdiikten 

sonra kendisi de 61durulmii§tu. Ku stans ile karde§i payi- 

1 Ebu’l-A ver olacak. 
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lahtlanna ka^tilar. Fakat Romalilardan 20.000 ki§inin bogu- 

larak sular iizerinde yiizdiikleri g6riilmii§tii. 

Araplar istanbulun iizerine yiiriimek iizere tekrar hazir- 

landiklari zaman Ptolemy bunlarin yanina giderek kendile- 

rine altin verdi ve iig sene miiddetle sulh yapti. Krai Ku starts 

bu sirada karde§i Theodosius'u oldurmu§ ve bu yiizden 

ordusunun nefretini kazanmi§ti. Kiral korktugu igin Romaya 

gitti ve burada gok kaldigi igin askerlerini kizdirdi. Askerler 

“Araplardan uzak bulunmak igin bir kiralin Romada bu kadar 

uzun zaman kalmasi gerekmez,, dediler. Bunun iizerine Ku s t a ns, 

Sicilya adasina gitti. Syracuse’e vardigi zaman buradan ho§la- 

narak yerle§ti ve ogullarina haber gondererek gelmelerini 

istedi ise de, halk gitmelerini istemiyerek “ Krallarimizin 

hizi birakip gitmelerine razi olmayiz,, dediler. Bunun iizerine 

K us tan s iig oglunu, yani Constantine, Tiberius, ve Hercules' i 

otokrator olarak tayin etti ve kendisi Syracuse’de, ikamet ettigi 

halde ogullarinin payitahtta kalmalanna razi oldu. Qiinki ken- 

disine uIkinci Kabil„ adini veren askerleri tarafindan oldiiriil- 

mekten korkuyordu. 

Osman, fena huylanndan vazgegmedigi igin, Araplar 

toplanarak kendisinden evvel gelen iki hiikumdar gibi ya§a- 

masi ve kanaatkarlik gostermesi lazim geldigini soylediler. O 

da §u cevabi verdi: uBen hiikumdar olduguma gore, arzu etti- 

gim her §eyi yaparim,,. Araplar da vah§i hayvanlar gibi kopii- 

rerek yanindan ayrildilar. Sonra silahlanarak geldiler ve ona 

kar§i bagirdilar, ve “Ya ddetlerini ve huylarini degiptirirsin 

yahut seni olduriiruz,, dediler. Bunun iizerine Osman, Mua- 

viye'ye yazarak ordu gondermesini istedi. Fakat Araplar 

acele ettiler, Osman in iizerine hiicum ettiler ve onu oldiir- 

diiler. Muaviye, Habib'in kumandasi altinda bir ordu gon- 

derdi ise de, ordu Busra'ya vardigi zaman Osman in 61- 

diiriilmii§ oldugunu haber alarak bu §ehirden ayrildi ve geri 

dondii. 

Os man'd an sonra Ebu Talip oglu Ali, Yesrib ile Ba- 

bil’de be§ yil hiikum siirdii. Qiinki Siirye ve Misir Muaviye 

ile beraberdiler. Yunanlilann dokuz yiiz altmi§ sekiz (M. 657) 

yilinda iki taraf birbirine saldirdi. Iki taraftan bir 90k ki§iler 

oldiiler ve Muaviye, Ali'ye kar§i bir netice almadan geri 
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dondii. Bunlar birbirlerine tekrar hiiciim ettiler ve iki taraf- 

tan bir 90k kimseler maktul du§tuler. Bunun iizerine Araplari 

birbirine dii§iirmekten mes’ul olan 119 ki§iyi yani Ali, Mua¬ 

viye, Habib ve Misirdaki ordu kumandani Said1 i oldurmek 

iizre (19 fedai hareket etti k Misira giden fedai yakalanip 61- 

diiriildii. Muaviye’yi oldiirmege giden de aym akibete ugradi. 

Aliyi oldiirmege giden ise ona bir mizrak atti ve oldurdu. 

Bunun iizerine Araplar §ark ve garbin Mu a v iy e’ye olmasi 

iizerinde anla§tilar ve saltanat makamini Yesrip’ten $am’a nak- 

lettiler. 
Ali1 den sonra Muaviye on dokuz yil hiikiim siirdii. 

Qiinki bu adam Osman devrinde on be§ yil Filistin’de hakim- 

lik etti ve bu hakimligi A l inin be§ senelik devrinde de 

devam etti. Boylece hakimiyeti otuz dokuz sene siirdii. 

(19+1545). 
Yunanlilarin dokuzyiiz yetmi§ yedi (M. 666) yilinda 

Shahabhor,Kustan s’a kar§i isyanetti. Bu adam Armaniko 

ordusunun kumandani idi. Kendisi Muaviye’ye S a r g i (Sergius) 

naminda bir adami gondererek “bana yardim edinizy ben de 

Romalilann biitiin diyarim sizin naminiza fethederim„y dedi. 

Kiralin oglu Constantinus, kiralin karargahinda bulunmak hase- 

bile bu hadiseden haber alinca o da harp san’atindaki bilgi- 

siyle §ohret kazanan haremagalarindan ve i9 oglanlanndan 

Andrea naminda birini Muaviye ye gonderdi. Muaviye’- 

nin emri iizerine evvela Sargif sonra da Andrea yanina 

girdigi i9in Sargi titredi ve derhal ko§arak Andrea nin 

kar§isinda hormetle igildi. Bunun iizerine Muaviye, Sargi'ye 

§u sozleri soyledi: “Bu kole seni bu §ekilde urkiittugiine gore, 
onun efendisini gorecek olursan ne yaparsin Sargi de 

§u cevabi verdi: “Ben korku yiiziinden degil, fakat hormet 

gostermege ve mudahene den istifade eimege ali$ik oldugum 

igin bu $ekilde hareket ettim.„ dedi. Bunun iizerine Muaviye, 

Andrea ya §u suali sordu: "Ni$in geldiniz?„.0 da §u ceva¬ 

bi verdi: uKral beni bir asinin sizi aldatmamasim temin i$in 

1 Miiellif, oldiiriilecek kimseleri sayarken ii<; yerine dort ki§i sayiyor 

ve As o^lu Amr yerine Habib ile Saidden bahsediyor. “Muhtasar,,in i f a - 

desi daha do^rudur. Ve burada Ali, Muaviye ve Amrdan bahsedilir. 

S. 186. 0. R. 
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gonderdiy <;iinki bu adam keridi efendisine ve her bakimdan 

kendisine iyilik edene kcir$i kotuliik ettigine gore onun size 

kar$i ne papacagini artik siz tascivvur edin„. Bunun iizerine 

Mu aviye §u sdzleri soyledi: “Hepiniz de bizim du$manimiz- 

siniz. Biz ancak aldigirmz vergiyi iki misline <;ikaran adama yar- 

dim ederizyy. 

Andrea §u mukabelede bulundu: “Bu boyle olmakla 

beraber bir du$manin diger dii$mandan daha iyi olmasi imkam 

var; bundan ba$ka, kole He efendi miisavi olamazlary giinki 

efendiy Devlet i$lerini hiir olarak en miikemmel surette idare 

eder. Kole isey kolelerin emri altinda ya$adigi igin ancak bir 

madun sifatiyle hareket eder. Onun igin efendimin vermegi va¬ 

il ettigi §ey, digerinin vait etmi§ oldugundan daha azda olsa 

ona inanmak ve bir bezirgan gibi kole ile pazarliga giri$me- 

mek icap eder} 

Andrea bu sozleri soyliyerek gikip gitti. Ertesi gun 

Sargi erkenden geldi vt Andrea mn gelmesi iizerine ayaga 

kalkmadi. Andrea ona bakarak sordu : “Nigin bana kar$i 

ayaga kalkmadm,,. Sargi ciir’et gostererek A n d r e a’ya haka- 

ret etti ve onu saygiya degmez fkadmdan farksiz^) bir adam 

olarak tamdigini gosterdi. Buna kar§i Andrea onu hayalarmi 

sokmekle tehdit etti. Mu aviye de Andrea' ya §u sozleri 

soyledi : “biitiin memleketin vergisini bize verirseniz saltana- 

tin ismini size birakiriz. Yoksa gidiniz,,. Andrea da cesaret 

gostererek §u cevabi verdi : “Demek ki cevher Araplara, golge- 

ler de Romaldara ait olacak. Biz size kar$i Allaha sigimriz,,. 

Bunun iizerine Andrea kalkip gitti ve Melitene (Malatya) 

yolunu tuttu. Buradaki dag gegidini tutarak, donii§ii sirasinda 

Sargi yi ele gegirmek istedi. Muaviyef Sargi 'ye bir or- 

du gondermegi vaid etti.5argz geri donerken pusuya dii§tii 

ve Andrea’nin yanina getirildi. Andrea bu adami kazikladi 

(yahut haga gerdi). 

Arap ordusu, Sh a b h or ' u n yardimina varmadan evvel 

S h a b h o ry saraymm kapisindan gegerken kapi altinda ezildi, 

ve oldii. Araplar da biitiin memleketi Halkidon'a kadar zaptetiler 

ve burada durakladilar. 

Yunanlilarin dokuz yiiz seksen bir (M. 670) yilinda 

Constantin us biitiin memleketin kendisine ve karde§leri 
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Tiberius ve H e r a k l i ye miitesaviyen tabi olmasi lazim 

geldigini emretti ve resimlerinin de para uzerine basilmasini 

bildirdi. Onun ne§rettigi emirlere gore hig bir kimse, karde§- 

leri birbirinden ayird etmiyecekti. Constcintinu s , Gal- 

lia’ya ve italya’ya giderek biitiin Garp milletlerini hiikmune 

ram etti. Bu sirada Araplar Afrika’ya gittiler ve 80.000 

kadar adami elejgegirdiler. Bir sene sonra-da Ly c i a ve K Hi k- 

y a ’ yi zaptettiler. Sonra L y c i a ya ikinci defa giderek Roma 

e§rafinin iigii tarafindan mukavemet gordiiler ve magliip edil- 

diler. Araplardan 30.000 ki§i maktul dii§tii. Hayatta kalanlar, 

gemilerine ko§tularsa da bu gemiler de firtmalar yiiziinden ka- 

zaya ugrami§ti. Sonra adi Ccilonicus olan Ba’lebekli bir 

diilger tutu§an bir mahlut (yani Yunan ate$ini) viicude getirdi 

ve Araplarin gemilerini yakti. Bu siradan ba§liyarak Romalilar 

bu neftli (yahut ziftli) tutu§kan maddeyi yapmayi ogrendiler. 

Bu ana kadar Araplar yalniz galip geliyorlardi. Fakat bu andan 

ba§layarak kah galip geliyorlardi, kah maglup oluyorlardi. 

Constantiniis Romahlarm e§kiya ve asilerini (Suryelil- 

erin Gargumaya dedikleri Li pore' leri) gonderdi, bunlar 

da Celil dagindan ba§liyarak Kara Daga kadar olan memle- 

keti ve Liibnan daglarim zaptettiler ve Araplar bunlarin 

yuziinden bir 90k felaketlere ugradilar. Fakat en nihayet 

Araplar ustun geldiler ve bunlarin bir kismim oldiirduler, bir 

kismini da kor ettiler. Bu sirada Cosnstantin ’in J us- 

t ini anus adli bir oglu oldugundan karde§lerinin hakimiyetini 

kaldirdi ve Valileri, hediyeler vererek kendisine bagladi. 

Asilzadelerden biri olan Leo, buna razi olmadigindan kiral onun 

dilini, ellerini ve ayaklarini kestirdi. Ahali ona sadik 

kaldiklari igin o da §oyle bagiriyordu : ugdk yiizundeki ii^leri 

inkar etmedigim gibi, yer yiizundekileri de inkar etmiyorum„. 
Ve bu §ekilde bagirmakla oliim cezasina ugradi. 

Constantine, karde§lerini Roma prenslerinin kar§i- 

sina getirerek onlara §u sozleri soyledi : uTiberius ve 

Herakli! beni, ne diye, gagiriyorsunuzy karde$iimz deyemi 

yoksa kralimiz diyemi ? Bana krai dersiniz ben de size kar- 

de$lerim, derimy fakat bana karde$imiz derseniz sizi dii$man 

taniyacagimyy. Onlar da §u cevabi verdiler. “Biz sizi biiyiik ve 
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bizden ya$li karde$imiz taniriz. Fakat hakimiyeti sizinle pay- 
la$tigirraz i$in size kiralimiz diyemeyiz„. Bu iki karde§in goz- 

leri, rii§vet verme sayesinde kor edildigi igin Senato da 

Costantinus ’un tarafini tuttu ve diger iki karde§i tani- 
madi. 

Yunanhlarin dokuzyiiz seksen dokuz (M. 678) yilinda 

ve gecenin iigiincii nevbetinde gok yiiziinde tam bir ok §ekli 

goriindii. Bu sirada giine§ arzin alt ufkunda bulundugu igin 

hadise tabiat ustunu idi. Bu sirada Siiriye ve Fenike’de fareler 

gogalarak mahsulii yedi ve ertesi yil gegirgeler geldi. 

Muaviye’den sonra oglu Yezid iig yil sekiz ay hiikiim 

siirdii. Bu halite bir gok sanatkarlar, yani i§giler topladi ve 

bir nehrin, abdest aldigi yerde (?), akmasini istedi. Fakat gok 

ugra§makla beraber omrii vefa etmedi, i§ler durdu ve sular 

akmadi. Bu sirada bir kuyruklu yildiz on bir gun goriindii. 

Ki§ son derece §iddetli idi. Firat nehri donmu§, zeytin koru- 

lari ve iiziim asmalari kurumu§, yiik hanvanlari, davarlar ve 

ku§lar olmii§lerdi. Bu hadiseler Yunanhlarin dokuz yiiz doksan 

dort ( M. 683) yilinda vuku buldu. 

Yezid'ten sonra oglu Muaviye dort ay kadar hiikiim 

siirdii. Mu a v i y e’nin oglu Ye z i d ’ in oliimii iizerine, Muhtar 

naminda hilekar ve hain bir adam Kufe tarafinda isyan etti. 

Yesrib'te oturanlar da Ziib ey r oglu Abdullah naminda 

birini hiikiimdar olarak ba§larina gegirdiler. §am’dakilerin hii- 

kiimdari da Yezid oglu Muaviye idi. Yunanhlarin dokuz 

yiiz doksan alti (M. 685) yili hulul edince, eyliiFiin iiguncii 

giinii Araplar birbirleriyle miithi§ bir muharebeye tutu§tular 

ve iki taraftan olenlerin sayisi 40.000 i buldu. Bu muharebe 

Ninova’daki Hazar nehri iizerinde vuku buldu. Bu yiizden Ebu- 

Leyla lakabiyle tanilan ve geceden korkan gocuklar gibi kor- 

kakligi yiiziinden bu unvan layik goriilen geng Muaviyet 

Araplar arasinda kopan bu biiyiik miicadele kar§isinda haftanin 

altinci giinii ( Cuma giinii) ibadet bahanesiyle bunlann hepsini 

topladi ve kendini saltanat makamindan hal’etti. Muaviye 

iig ay yirmi giin kadar evinde kaldiktan sonra oldii. 

Yezid oglu Muaviye'den, sonra Hakem oglu Mer- 

zfan dort ay hiikiim siirdii. Bu halite Yesrip ten $am'a 

gelerek iki Arap firkasi arasinda sulh yapmak istedi. Akilh 
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ve kavrayi§h bir adam oldugu igin Araplara bu §ekilde hare- 

keti tavsiye etti. Mervan ug okun iizerine iig ki§inin adini 

yazdi ve bunlarin iizerinde ne yazili oldugunu bilmeyen bir 

kimsenin eline verdi. Onun ilk atacagi ok iizerinde kimin adi 

yazili ise hiikiimdarhga o gegecekti. Hepside bunu kabul et- 

tiler. Atilan ok iizerinde Mervan'in ismi goriindii. Fakat 

Mervan dort ay sonra oldii. 

Yunanlilarin dokuz yiiz doksan yedinci (VI. 686) yihnda 

Constantine de oldii ve oglu justinianus on yil 

hiikiim siirdii. H a k e m oglu M e r v a n’dan sonra Z ii b e y r 

oglu Abdullah 8 yil 4 ay hiikiim siirdii. Bu halife, de- 

min soyledigimiz gibi, Yesrib'de ya§iyordu. Onun devrinde 

Araplar arasinda biiyiik bir ayrilik oldu. Babil’de Abdullah 

adinda bir adam isyan etti. Ra's Aqn de H u k a b (Hubab ?) 
•• 

adinda biri, Nusaybin’de B u r idh a, $am'da Said oglu Omer 

Circesium (Osrhoena)’da Zuferra naminda biri isyan ettiler. 

Liibnandaki Romalilarin e§kiyalari her yerde halki soymakta 

idiler. Bu ayrihgin araplar arasinda 8 yil kadar devamindan 

sonra §amhlar H a k e m oglu M e r v a Yin o£lu Abdul- 

Melik'i hiikiimdar ilan ettiler. 

Z u b e y r oglu Abdulla h'tan sonra Mervan o^lu 

Abdullah1 13 yil, 6 ay hiikiim siirdii. Bu adama, Ebu 

Ez-Ziibab (Sinekli adam) deniliyordu. Qiinkii di§lerinin etleri 

kanli idi ve sinekleri kovmagi ihmal ederse agzinin etrafi si- 

neklcrle doluyordu. Bu adam hiikiimdar ilan olunarak muhare- 

belerin her taraftan kendisini sardigini, bilhassa Romalilarin 

akinci getelerinden rahatsiz oldugunu goriince, Justinianus 

ile 10 yil miiddetli bir sulh yapti. Justianus ile yaptigi 

andla§ma mucibince, Roma hiikiimdari sayilan 12.000 e varan 

e§kiyalanm arap memleketinden kovacakti. Buna mukabil 

A b d ii l - M e l i k Romahlara hergiin 1.000 darik, bir at ve 

bir kole verecek, Kibris’i mii§terek bir miilk sayacak, Kibns’in 

yarisi Romahlara yansida Araplara vergi verecek, Ermenistan, 

Giirzan, Arzan ve Azerbaycan, Romahlara ait olacakti. 

Sulhun yapilmasi iizerine A b d ii l M e l i k , Z ii b e y r 

ogluna kar§i harp agti ve onu maglup etti. Ziibeyr oglu da ka- 

1 Abdiil-tnelik olacak 0 R. 
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garak Yesrib’e1 gitti ve herkesin ibadet ettigi yere, yani ca- 

mie iltica etti. Taninmi§ bir reis olan Haccac onu takip etti, 

buraya kar§i manciniklar kullandi ve duvarlari yikarak igeri 

girdi. Ziibeyr oglunu oldurdu, sonra camiin binasini yeniledi. 

Daha sonra J u s t i n i anus gururlanarak andini bozdu 

ve sulh §artlarini yerine getirmeden ihlal ederek Kubris’taki 

araplari esir etti. Bu yiizden Kardu adasi emiri Mu hammed 

Kapadokva’ya gitti, Romalilar ile Asklablar (yani Slavlar) ona 

hiicum ettiler ve Romalilar Kayseri civarinda maglup edildiler. 

Asklablar (Slavlar) ise Araplarla dost oldular ve 7.000 

kadari onlarla birlikte Siirye’ye giderek Antakya'da ve Kuros- 

*da yerle§tiler. Araplar bunlara kadmlar ve yiyecek verdiler. 

Sonra Justinianus, Araplara kar§i soziinii tutmadigi gibi 

Romalilarin asilzadelerini de oldiirmeye ba§ladi. Bu yiizden 

bunlar da ona kar§i birle§tilei\ onu yakaliyarak burnunu 

kestiler. 

Yunanlilarin bin yedi (M. 696) yihnda , Leontius nammda 

bir adam tahta ge^ti. Ayni yil, Gazarta §ehri emiri, e§rafi na- 

hak yere kazikladi (yahut ha^a gerdi). Halughali Nawla oglu 

Simon, Nusaybin’li Mardan§a ve oglu bunlar arasinda idi. 

Bir yil sonra Araplar altin dinarlar, giimii§ zuze'ler ve bakir 

fuluslar basmaga ba§ladilar; bunlarin iizerinde yalniz yazi 

vardi ve resim yoktu. 

Yunanlilarin Bin on (M. 999) yihnda Kilikya ordusu 

kumandam olup Apsimaros adiyla ve Tiberius 

unvaniyla tanilan kumandan, Leontius' u saltanat maka- 

nundandan atti ve onun yerine hiikum siirdii. Fakat Leon¬ 

tius 'u oldiirmedi. Bu T i b e r i u s, Romalilara kar§i isyan 

eden Slavlari tedip etti ve Samosata ya giderek 5.000 arabi 

kestikten ba§ka esirler aldi, burasini yagma etti ve geri 

dondii. Bunun iizerine A b d ii l - M e l i k, ordusunun kuman- 

danlarindan Muhammed'i Bet N a h r i n, A s u r, E r m e- 

nistan ve Azerbayean tayin etti ve bendesi Haccac'i 

butun Iran ve Arabistan’a gonderdi. Haccac arap e§rafini 

insafsizea sovdugundan \i u h a m m e d, adam gondererek 

hiristiyan olan Taglip araplarinin reisi M u e d'i getirterek 

1 Yesrib de^il Mekke olacak, O. R. 
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onu miisluman olmaga mecbur etmek istedi. Bu adam miislu- 

man olmayi kabul etmediginden onu gamurlu bir gukura attir- 

di, sonra onu tekrar huzuruna getirerek giizel sozlerle ok§a- 

diysada ikna edemiyecegini anlayinca onu oldurdu. Sonra 

bu adam ermeni e§rafmi da toplayarak bunlari Ermenistan 

kiliselerinin birine kapadi ve kiliseye ate§ vererek hepsini 

yakti. Edessa valisi Andrea oglu A n a s t u s ta onun tara- 

findan olduriildii. 

Bu zamana kadar hiristiyan e§raf, arap devletinin i§lerini 

idare ediyorlardi. Tall Mahre patriki Dionysius der ki : 

“Bar Gumaye deye tanmmi§ olan At h ana si (Athanasius) 

son derece zeki bir adamdi, kitaplarin ogrettigi bilgiyi gok iyi 

bilirdi ve her yerde §ohret sahibiydi. Araplarin hukiimdari 

Abdiil-Melik ondan haber alinca kendisini gagirtti, onun 

her bakimdan liyakatli oldugunu gorerek karde§inin oglu Aziz 

ile birlikte Misira gonderdi ve bu gencin idaresini ona emanet 

etti. Bu adamo derece ilerledi ki, Arap iilkelerinin idaresi onun 

eline gegmi§ti. Niifuzu artmi§ ve son derece zengin olmu§tu.4.000 

koleden ba§ka, evler, koyler, muhte§em konaklar, ta§yiginlari gibi 
altin ve giimii§ yiginlarina sahip oldu. Edessa’da malik oldugu 

dort yiiz misafirhane (yani han) nin iradindan Hz. Meryem 

namina muhte§em bir mabet in§a ettirdi. Bundan ba§ka Misir’da 

olan Fostat §ehrinde iki buyuk mabed yaptirdi. Edessa’da bir 

vaftiz evi yaptirarak igine kiral Abhghar’nin gonderdigi Mesih 

heykelini koydurdu. Bu adam piskopos A m o n I n u s (Amo- 

zinos) tarafindan eski kilisede yaptirilan su fiskiyesinin bir 

tipkisini yaptirarak altin ve giimu§le siisledi ve tung ile (ya- 

hut bakir ile) orttii. Sonra aslen Kaldeli olup §am’da yerle§en 

ve Mansur oglu S a r g i adini ta§iyan bir adam 

Athanasius aleyhinde ithamlarda bulundu. Emir A b d ii l- 

A z i z in olumii ve Athansiu s’un Misirdan gikip gitme- 

si iizerine onun aleyhinde bir yalan uydurarak : “B a r G u- 

m a y a, Misinn hazinelerini $aldi, ve alip gdtiirdii,, dedi, 

Abdul -Melik bu sozler yiiziinden dahi Athanasi- 

a s' a kar§i kizmadi. Fakat ona siikunet iginde §u sozleri soy- 
ledi : “Biitiin bu servetin hiristiyanlara ait olmasim dogru bul- 

mayiZy bir kismini bize ver„. O da istiyerek kabul etti ve 

hiikumdar (artik yeter) deyinceye kadar vermege devam etti 

Fakat yine Athanasiu s’a bir gok §ey kaldi. 
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Yunanlilarin bin on be§ (M. 704) yilinda Abdul-Me- 

l i ky Mesleme’yi yola Qikardi. O da Mopsoestia yi zaptetti, Ay- 

ni yil Kufe ve Basradaki araplar isyan ettiler ve Abdiil- 

M e l i k ' l e harp ettiler. Ayni yil Justinianus surgiin- 

den kagti ve Hazarlilann hiikumdari H a k a n a iltica etti. 

H a k a n memnun oldu ve kizini e§ olarak ona verdi. Bu 

kadin ona bir ogul dogurdu, o da buna T i b e r i u s 

adini verdi. Hakaridan. ve Bulgarlardan asker alan Jus- 

t i n i a n u s Istanbula kar§i yuriidii, ve Apsimaros kagti. 

Justinianus de siirgiinde ya§adigi on yildan sonra alti yil 

daha hiikiim siirdii. Bu hiikumdar L e o n t i u s u, A p s i m a- 

r o s' u ve bir gok e§rafi oldiirdu, Turk e’lar tarafindan tah- 

rip olunan Roma idaresini yeniledi. Bundan ba§ka burada 

buldugu 6.000 arap esirini memleketlerine donmek iizere 

serbest birakti ve karisini ve oglunu getirmek iizere buyuk 

bir orduyu yola gikarttiysa da, butiin askerleri denizde kopan 

firtinalar ve boralar yuziinden helak oldular. 

Hakan bu hadiselerden haber alinca onu muaheze 

etti ve “sizin bir kag asker gondermeniz kafi idi. Acaba ne 

dii^undiinuz. Karinizi sizden esirgedigimizimi sandmiz? Hayir, 

bu sizin hesabiniza bir gdginlik eseridir. Qunkii karinizi siz¬ 

den esirgemiyoruz„. Justinianus de hareketinden utan- 

di ve bir kag asker gondererek karisini ve oglunu ge- 

tirtdi. 

Bin on yedi (M. 706) yilinda Araplar Mopsuestia 

surlarini in§a ederek buraya bir ordu yerle§tirdiler. Burasmi 

Roma hududu iizerinde bir asker! merkez yaptilar. Hiikiim- 

dar A bdiil-Melik buraya geldi ve burada vefat etti. 

M e r v a n oglu Abdul -Melik ten sonra oglu 

V e l i dy dokuz yil be§ ay hukiirn surdii. Bu halife Mesle- 

m e’nin kumandasi altinda bir ordu ^lkardi ve bu ordu T u- 

ana (ADANA?) oniinde gadirlarini kurdu. Burasi Kapa- 

dokya’nin bir §ehri idi ve bu §ehre kar§i dokuz ay muha- 

rebe edildi. Justinianus ta buraya Romahlardan bir or¬ 

du gonderdi ve bunlar Araplarla dogii§tulerse de Romalilar 

dayanamadilar ve 40.000 maktiil verdiler. Araplar da §ehri 

zaptettiler ve soydular. Yunanlilarin bin yirmi iki (iVI. 711) 

vilinda M es 1 e m e, T u rand a' yi zaptetti ve buraya Arap- 
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lardan bir kuvvet yerle§tirdi. Daha sonra bir 90k kaleleri 

zaptetti. Zannederim ki Ablastin, Roma hududu iizerinde- 

ki B h a s i p o l i s (?) dir, V e lid' in altinci senesinde 

(Yunanlilarin bin yirmi ikinci yilina tesadiif eder) P h i l i p i cu s 

isyan ederek Justinianus u ve oglu T i b e r i u s'u. 61- 

durdu ve bizzat tahta gegti. Bu hukiimdar topraklari iginde- 

ki Ermenileri kovdu, Araplar da onlari Malatya’ya yerle§tir- 

diler. Bu yiizden burasi Arabistan Ermenilerinin sahasi olarak 
tanindi. 

Boylece Ermeniler Araplarin miittefiki ve Romali’larin 

dii§mani kesildiler. Bu halife1 zahiri ilimlerde geni§ bilgili idi 

ve altinci Sinod'un Mesih’in iki irade sahibi olduguna dair 

Maximus'un dogmasi ni itibardan dii§urmek istedi. iki yil alti 

ay hiikiim siirdiikten sonra Romalflar onu attilar ve gozlerini 

kor ettiler. 

Anastasius iki yil, be§ ay hiikum siirdii. Velid, Hiris- 

tiyanlardan nefret eden bir adamdi. £am’daki buyuk Yunan 

kilisesini Araplar almi§lar ve onun yerine Meryem kilisesinin 

in§a olundugu arsayi vermi§lerdi. Velid, kilisenin ilk arsasini 

degi§tirdikten sonra burada buy uk ve me§hur bir cami yap- 

tirdi. Bundan ba§ka Velid, hiristiyan tahsildarlarin umumi 

hesaplari Yunanca ile degil, Arapca ile tutmalarini emretti. 

Velid, T a g l i b' in Arap hiristiyanlari reisi §amala’ya “sen 

Araplarin reisi oldugun halde haga tapmakla blit'in araplari 

lekeliyorsun, onun igin rniisliiman olmam istiyorum„ dedi, O da 
• 

§u cevabi vardi : “Ben TAGLIB Araplarimn reisi oldugum i$in 

biitiin bu Araplarin ba$im yakmaktan korkuyorum. Qunkii 

ben MESlH'i inkar edecek olursam onlar da inkar ederler„. 

Velid bu sozleri i§itince kolelerine emir verdi, onlar da 

bu adami yiiz iistii suriikliyerek di§ari attilar. Velid bu 

adama haber gondererek,, dedigimi yapmadigi takdirde kendi 

etini kendine yedirecegim „ diye yemin ettigini bildirdi. 

§amala bu tehdit kar§isinda da ba§ egmeyince Velid bu ada- 

min baldirindan bir parga et kesilmesini emretti, bu et kizar- 

tildi ve onun agzina kondu. §amala bu hadiseden sonra- 

da Velid'in arzusunu yerine getirmedigi igin koguldu ve 

1 Halife degil Philipicus olacak. 0. R, 
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bu yarayi ta§iyarak ya§amaga devam etti. V eli d f Amula 

tarafindaki sihirbazlarin olduriilmelerini emretti. Bunlara zincir- 

ler vuruldu, sonra kalaslara baglandilar ve gabuk olmemeleri 

igin nehre atildilar. Bunlarin iginde yiizebilenler katledildiler, 

giinkii Araplar bunlarin buyu yaparak yiizdiiklerini soyliyor- 

lardi. Fakat sihirbazlar iginde kendiliklerinden bogulanlara do- 

kunmadilar. Velidy Surye’nin biitiin kiliselerinde bulunan 

biitun hiristiyan esirlerinin olduriilmelerini emretti ve bunlar 

olduruldu. Velid, Yunanlilarin bin yirmialti (M. 715) yilinda 

oldii. 

Abdiil- Melik b. M e r v a n Oglu Velid ’ten sonra 

karde§i Suleyman iki yil be§ ay hiikiim siirdii. Saltanati- 

nin ba§langicinda Mesleme bir akin yaparak Galatia 

iilkesindeki kaleyi zaptteti ve bir gok ganimetlerle dondii. 

Anastasi us' un garba gonderdigi ordu isyan etti, ku- 

mandanini oldurdii ve Theodosius' u tahta gegirdi. 

O da bir sene hiikiim siirdii. Anastasius ise Iznike kagti. 

Yunanlilarin bin yirmialti (M. 715) yilinda Mesleme, Tiirkleri 

kendi yurtlarinda maglup etti ve bir gok ganirnetler alip geri 

dondii. 

Bin yirmiyedi ( M. 716 ) yilinda Mesleme Asya’ya 

gitti ve Pergamos ve Rodos’u alarak bunlarin igindeki 

ganimetleri bo§altti. Aym yil Suleyman, Mesleme' yi 

Istanbul’a kar§i yiiriimek igin hazirladi. Bunun igin iki yiiz bin 

askerle, asker ve erzak ile dolu 5.000 gemi topladi. Bundan 

ba§ka 12.000 i§gi hazirlandi, 6.000 deve ve 6.000 merkep, 

erzak, silah, miihimmat ve harp aletleri ile yiiklendi. Bunlarin 
•• 

kumandani, H ii b e y r e oglu O m e r ' di. Bunlarla beraber 

kendi isteklerile hareket eden ve kendi masraflarini kendileri 

goren, yani Allah yolunda gaza eden 30.000 miicahit’te yola 

gikti. Bunlara Arap dilinde uMiitetavviinfy (yani goniilliiler) 

deniliyor. Araplar iki firka halinde biri deniz yolu, digeri kara 

yoluile hareket ettiler. Roma ordusu kumandani Leo , Mes¬ 

leme ile kar§ila§tigi zaman ona payitahtin zapti hususunda 

yardim vaid etti. Araplar da ona Romahlarin saltanatini vaid 

ettiler. 

Hiikiimdar Theodosius, Leo’ nun hiyanetini anla- 

yinca onun akrabalarini yakalayarak Amurin §ehrindeki hapis- 
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haneye tikti. Bunun iizerine Leo, Arap hiikiimdan S ii ley- 

man ’ in tarafina katildi. Bu adarn 12.000 askerle Chalc- 

edon §ehrinin onunde gadirlarini kurarak Istanbula erzak 

girmesine mani oldu. 6.000 asker alarak Amurin §ehrinin 

onunde karargah kurdu ve bu §ehrin halki korktuklari igin onun 

akrabasini ve hizmetgilerini kendisine teslim ettiler. O da 

Araplarin her birine on iki§er dinar vererek geii gevirdi. 

Romalilarla beraber dogrudan dogruya istanbula kar§i yiiriidii. 

Leo, Roma ordulariyle kar§ila§tigi zaman, hile ve hiyanet 

sayesinde Araplari geri gevirdigini, Araplarin kendisniden 

ho§nut olduklarini, ve kendisini Romahlar iizerine kiral yaptik- 

larini soyledi. Leo’ nun istanbula girmesi iizerine Theodo¬ 

sius §ehirden gikti ve bir manastira girerek rahip oldu. 

L e o da yirmi dort yil hiikiim siirdii. Leo bo§ bir iimide 

kapilarak Araplari asmaga, §ehri gida maddelerile, levazim ile 

vesair e§ya ile takviyeye ba§ladi. 

M e s l e m e, L e o ’ nun kendisini aldattigini anlayinca 

denizi a§arak Istanbulun kar§isinda vaziyet aldi. M e s l e m e- 

nin kendisi dort bin askerle birlikte en son geldigi (yahut gel- 

mekte geciktigi igin) L e o’nun kiraladigi Bulgarlar onun iizeri- 

ne atildilar ve adamlarinin bir ^ogunu oldiirdiiler. M e s l e m e- 

nin kendisi de biiyiik giigliiklerle kagabildi, ve istanbulun 

garp tarafinda Altin kapi nin mukabilinde kurulan biiyiik ka- 

rargaha vardi. Karargahin oniinde §ehir ile Bulgarlarin siper- 

leri arasinda bir mani’a kurdu. Deniz, sag ve sol tarafa dii§ii- 

yordu. Karada §ehir halki ile Bulgarlar, denizde Romalilarin 

gemileri, Araplara hiicum ediyordu. Araplarin muhtag oldugu 

gidayi getirmek igin iki bin ki§iden eksik bir kuvvetin hare- 

ket etmesine imkan yoktu. Araplar, §ehir igindeki Tiirkler den 

fazla §ehir di§indakiler yiiziinden buyiik lztirablar gektiler. Ki§ 

mevsiminin gelmesi iizerine kitlik ta ba§ gdsterdi ve Bulgarlar 

da onlari oldiirmege devam ettiler. Araplar aglik yiiziinden 

okadar istirap gektiler ki gemilerin ziftini dahi yediler. M e s l e- 

m e bunlari “Sabredin, hiikumdar tarafindan citiyeler geliyov„ 
diye aldattigi sirada S ii l e y m a n’in oliim haberi geldi. 

Suleyman dan sonra amcasi Ah d ii l A z i z in oglu 

Omer iki yil be§ ay hiikiim siirdii. Bu halife Istanbul’a kar§i 

harbetmekte olan ordu hakkinda haber getirmek iizere adam- 

Abu 1‘Farac Tarihi, F: 13 
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lar gonderdi. Mesleme yalan haberler vererek “hepimiz iyi- 
•• 

yiz, §ehir de feth edilmek uzeredir„ deye mektup yazdi. Omer 

gonderdigi elgiden hakikati ogrendigi igin Mesleme ye askerleri 

alip donmesi igin emir gonderdi. Mesleme ki§ yiiziinden 

geri donemiyecegini bildirdi. Ki§in §iddetli devresi gegince halife 

tarafindan diger bir elgi geldi, ve Mesleme geri donmek 

istemedigi takdirde askerlerin geri donebileceklerini soyledi. 

Bunlar hareket edince Romalilar karada ve denizde bir goklarini 

oldiirduler. 
•• 

Daha sonra bizzat Omer bunlara yirmi bin atli gon¬ 

derdi ve her birine kendi nafakasini temin igin onar dinar 

verdi. Araplann istanbul oniinden gekilmeleri dolayisiyle 

ugradiklari leke yiiziinden halife Omer in iginde hiristiyan- 

lara kar§i biiyuk bir nefret hasil oldu. O da hiristiyanlari 

agir muamelelere ugratti, onlarin kiliselerinde ^an ^alma- 

larina, ibadetlerinde seslerini yiikseltmelerine, askerlerinin 

giydigi elbiselere benzeyen elbiseler giymelerine, hayvan 

sirtina bindikleri zaman eger kullanmalarina mani oldu. Yu- 

nanlilarin bin otuz dort (M. 723) yilinda §ubat aymda Omer 

oldu. 
•• 

Abdiilazi z oglu Omer den sonra amcasmin oglu Ab- 

d iil -Melik in oglu Yezid dort yil hiikiim surdu. Adi Mu- 
h alley oglu Yezid olan Hirta h bir Arap ona kar§i is- 

yan etti ve biitiin Akula, Basra Araplari ve butun Iran 

onunla beraber hareket ettiler. Abdiil-Melik oglu Yezid 

ona kar§i biiyiik bir ordu gonderdi ve Muh alley oglu 

Yezidy Babil civannda maglup edilerek oiduriildu. Yezi- 

d’ in emriyle mabetlerdeki duvarlar, tahtalar, ta§lar iizerin- 

deki ve kitaplar igindeki biitiin canli varhklarin resimleri 

izale edildi. Romahlarin hiikiimdan Leo da aym §ekilde ha¬ 

reket etti. O da azizlerin ve krallann resimlerini kiliselerden 

ve evlerden kaldirtti, bu yiizden Romalilar arasinda bir ta- 

kim kalkinmalar oldu ve bir goklari hiikiimdarin bu hareke- 

tinden dolayi agikga sizlandilar. Leo, Chalcedon mecli- 

sinin verdigi kararlari kabul etmiyen her insani memleketin- 

den siiriiyordu. Leo, Yahudilere fena muamele etmi§, bir 
goklarini vaftizle§tirmi§, ve bunlarin gerisi de Siiriye’ye kag- 

mi§lardi. 
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Bu sirada adi S e v e r u s olan bir Suriyeli kendisinin 

Mesih oldugunu ilan etti. Vali tarahndan yakalandigi zaman 

Ubu $ekilde du?iinmegi barta Yahudiler ogrettiler„ dedi. 

Yunanlilarin, bin otuz iki (M. 721) yilinda kuyulardaki 

sular o kadar azaldi ki koyliiler su gekmek igin yedi mil 

mesafe yuriimege mecbur kaliyorlardi. Mahsul de kitliga 

ugrami§ti. Bir yil sonra gekirgeler geldiler ve mahsulii tahrip 

ettiler. iki yil sonra bilhassa Bet Nahrin de veba oldu. 

Yunanlilarin bin otuz yedi (M. 726) yilinda Yezid, §am ul- 

kesindeki BELKA da oldii. 

Abdiil - Melik oglu Y e z i d ten sonra karde§i 

Hi? am on iki yil, sekiz ay hiikiim siirdii. Bu halite agir 

vergiler ve resimler toplamakla halki rahatsiz etti. Calonicus 

in iizerinden kanallar kazdirarak Firattan getirttigi su ile ekin- 

leri sulamak sayesinde elde ettigi irad biitiin iilkelerinin 

verdigi vergilerden fazla idi. 

Araplar bu yil iginde yeni Kayseriye (yani Pontus oniin- 

de) gadirlarini kurdular ve burasini kamilen tahrip ettiler. Arap¬ 

lar G i r a h’in kumandasi altinda Turk diyanni istila ettiler, 

buyiik bir §ehri zaptettiler ve bir gok ganimetler topliyarak 

geri dondiiler. 

Yunanlilarin bin otuz sekiz (M. 727) yilinda Misirhlar 

Araplara kar§i isyan ettiler. Bunlara kar§i bir ordu gonde- 

rilmi§, Misirhlarin bir gogu olduriilmu§ ve gerisi gemilerle 

ka^mi^lardi. 

Bin otuz dokuz (M. 728) yilinda M e s l e m e tekrar Turk 

diyanna gitti, fakat Araplar muvaffak olamadilar ve kiymetli 

e§yalarini birakip kagtilar. 

Bin kirk iki (M. 731) yilinda Tiirkler ilerliyerek Azer- 

beycan §ehirlerini zaptettiler. M e s l e m e bunlara kar§i biiyiik 

bir ordu ile hareket etti ve iki taraftan binlerce ve on 

binlerce ki§i maktul du§tii. Bu sirada Tiirkler zaptettikleri 

§ehirleri tutmakla beraber Araplarin diger iilkelerine kar§i 

hiiciim etmediler, ve Araplar, Tiirklerle sulh yaptilar. Araplar 

hukiimdarin oglu Muaviye ile birlikte Roma arazisini tekrar 

istila ettiler ve Gangra §ehrinia surlarini yiktilar, sonra 

Nicaea §ehrine kar§i karargahlarini kurdular. Araplar, bu 

§ehre kar§i kirk gun harp ettikten ve §ehrin surunu yiktiktan 
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sonra §ehrin igindeki Romalilar gemilerle kagtilar ve Araplar 

§ehri alip tahrip ettiler. Hi§ami’n emrile Romalilann biitiin 

esirleri oldiiriildii. Qiinkii halife, Leo’nun da Arap esirlerini 

oldiirmu§ oldugunu haber almi§ti. Bu sirada, Leo Hazarlarin 

hiikiimdari olan H a k a n i n kizini, oglu Constantine 

zevce olarak aldi. Kizin vaftiz edilmesi iizerine Leo taci 

oglunun ba§ina koydu ve onu kiral ilan etti. 

Bin kirksekiz ( m. 737 ) yilinda Be§ir adli, irkan Romali 

bir adam, miisliiman oldugunu iddia ederek Harran §ehrine 

gitti ve ismi Theopitus olan sar’ali bir adama C o n s t an¬ 

ti n u s oglu Tiberiiis oldugunu gizlice fisildadi. Halbuki 

umumiyetle, bu Tiberius' un olii oldugu biliniyordu. 

Romalilar bu adami alarak H i § a m oglu Suleyman'a 

teslim ettiler. Suleyman da babasi H i § a m'a bu adamdan 

bahsetti. Hi § a my Roma hiikumdannin, eline dii§mu§ oldugunu 

sanarak bu adami getirtti. Mor elbiseler giydirtti, sonra huzu- 

runa kabul etti. Bu adam Edessa §ehrine vararak mabeddeki 

mezbahin oniinde durdu ve Roma hukumdarlari tarafindan 

yapilmasi mutad oldugu veghile hayat maidesinden niyazlar 

aldi. Daha sonra yahudileri gagirtarak biiyuler yapmak sure- 

tiyle atalanni diriltmelerini istedi. Harranilerin reisini gagirarak 

bir karacigere bakmak sureti ile ailesinin nereden yeti§mi§ ol¬ 

dugunu ke§fetmesini soyledi. Nihayet bu zavalh adamin haki- 

ki mahiyeti anla§ildi ve kendisi katledildi. 

Yunanlilarin Binelliiig (M. 742) yilinda Leo oldii ve oglu 

Constantine 34 yil hiikum siirdii. Damadi Artabas, ona kar§i 

isyan etmi§ ve Istanbul'a giderek sarayda oturmu§tu. Kiral, 

hiikumet merkezinden kagarak Anadolulu askerlere iltica etti. 

Anadolululardan bir ordu toplayarak Frikya’daki Amurin’e 

geldi ve burada ki§ladi. Artabas da bir ordu hazirliyarak 

ona kar§i hareket ettise de yenilmi§ ve kagmi§ti. 1056 (m. 745) 

de Hi§am C a 1 o n i c u s’taki Rusafe’de oldii. 

H i $ a m dan sonra Yezid oglu Velid bir yil 3 ay 

hiikiim siirdii. Bu halife Hi§am hanedanina kar§i gok fena 

hareket etti ve onlann saraylanni soydu. Bundan ba§ka 

Siiriye’deki Chalcedon patriginin dilini kesti. Araplar bu halife- 

den son derece nefret ediyorlardi, giinku §arap ve tahammiir 
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eden igkiler igiyor ve bu yiizden halk ona “pasik,,1 diyordu. 

Bunun iizerine Y e z i d oglu V e l i d ’ in amcasi Abbas ona 

kar§i ayaklanmi§ ve onun yerine gegmek istemi§ti. Fakat 

araplar bir cariye oglu olmasi dolayisile onun tahta gegmesi- 

ne razi olmadilar ve karde§i Velid oglu Yezid'i §am’da hiikiim- 

dar ilan ettiler. Yezid, Velid’e kar§i bir ordu gikararak onu 

golde, yakaladi, kellesini keserek bir mizragin ucuna sap- 

ladi, kafasmin yanina bir §arap ganagi koydu ve §am’a 

getirtti. 

Yezid oglu V e l i (/’den sonra Velid oglu Yezid 

iki ay hiikiim siirdii. Araplar arasinda geni§ aynliklar ba.^ 

gostermi§ti. Her yerde birbiri ile anla§amayan bir takim adam- 

lar turemekte idi. Cezirede Bastam, Musul’da Hiideyl oglu 

Sait, Vasit’ta hiikumdar Omer oglu Abdullah, Ermenistan’da 

Mervan, Horasanda Sarig oglu, Afrikada Ebu-Hudeyl tiiremi§- 

lerdi. Yezid iki ay hiikiim siirdiikten sonra iilser yiiziinden oldii. 

Velid oglu Yezid ’den sonra karde§i Ibrahim 

geldi. Bu adam sevimli ve giizel huylu idi. Tahta gegmesinden 

iki ay sonra §am’da saltanati birakarak kendini gizledi. 5 yil 

bir kimse onun nerede bulundugunu anlayamadi. Sonra arap 

mezarliginda bir siirii maktul araplar arasinda yattigi goruldu. 

Ibrahim den sonra Muhammed bin Mervan bin Hakem oglu 

Velid'in oglu Mervan2 tahta gegti. Bu halifeye “Hamar Gazar- 

ta„3 yani “adanin yabani e§egi„ deniliyordu. Qiinkii araplar ara¬ 

sinda e§ek gigegi diye maruf olan gigdem gigegini seviyordu. 

Hiikumet merkezi, Kardu adasinda idi. Bu adam Ermenistan’dan 

kalkarak Firat kiyilari iizerinde Suleyman ile dogii§tii ve 12.000 

adami maktul dii§tii, kendisi de Rusafe’ye kagti. Bunun iizerine 

Mervan, §am’a gelerek 2 ay hiikiimran oldu. Bu adam hiikiim- 

darlik hazineleri olan 3.000 deve yiikiinii ta§iyarak karargahini 

Emessa (Humus) da kurdu. Dort ay sonra §ehri aldi, §ehrin 

surunu yikti ve §ehirdeki heykelleri doge doge toza gevirdi. 

Daha sonra Ba’lebek surunu yikti ve Harran §ehrine geldi. 

Daha sonra Asur’a indi ve buradan Partlar memleketine yani 

Isfahan’a gitti. 

1 Yani — Fasik. 

2 Velidin degil Muhammed Bin Mervanin ogludur. 0. R. 

3 Himar-el-oezire (Cezirenin Ada e§egi) Ebulfida s. 210 O. R. 
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Bunun iizerine Ebul - Abbas (yani Miislumanlarm Peygam- 

berinin amcasi Abbas’in torunu ki, Muhammed b. Ali b. 

Abbas’in oglu) Horasan’da buyuk bir ordu hazirlayarak Asur’un 

bir nehri olan Zabha (zap) oniinde gadirlarim kurdu. Mervan, 

Ebul-Abbas' in ordusu ile dogii§tii, fakat yenildi ve elinden 

700 deve yuku altin ve giimii§, ganimet olarak alindi. Mervan 

ile oglu ve damadi, Harran §ehrine dondiiier, hazinelerini 3.000 

deveye yiikleyerek deniz kiyisi iizerindeki Askalan'a. gittiler. 

Ebul-Abbas, Mervan \ takip etti, o da Nubya hududunda bir 

§ehir olan Sivani (Syine, Asvan’)a gitti. Fakat Nil kiyilari 

iizerinde gadirlanm kurdugu zaman yakalandi ve oidiiruldu. 

Bu sirada Armaniko ordusunun kumandani A £ k i r a £ 
istanbul’dan gelerek Malatya’ya kar§i yiiriidii ve biitiin mem- 

leketi yagma etti. Kiral Constantine, Artabasi mag- 

lup ettikten sonra memlekti taksim etti. Hakan in kizi ona 

bir ogul dogurdu ve bu gocuga Leone (Leo) ismi verildi. 

Roma iilkeleri sulh iginde ya§iyordu, giinkii araplar birbirleri 

ile didi§mekte idiler. 

M e r v a rc’dan sonra Ebul- Abbas 4 yil, 8 ay hii- 

kiim siirdu. Bu halife Merva ri\ 6ldiirmu§ oldugu igin biitun 

arap diyannda hakimiyetini saglamladi, saltanat makamim 

§am’dan Babil’e nakletti, Hunlarin ve Mogollarin zamanimizda 

haleflerinin saltanatlanna son verdikleri Bagdad hilafetini 

kurdu. 

Denildigine gore Ebul-Abbas garp nuntakasindaki 

bir yerde karargahini kurdugu sirada, karargah iginde biiyiik 

bir giirultii koptu. Kiral da dahil olmak iizere herkes ne ol- 

dugunu ogrenmek igin ko§tular. Gordiikleri manzara §u idi : 

8 ki§i mezarlarindan kalkmi^lardi. Bunlann bir kismi bellerine 

kadar, bir kismi dizlerine ve bacaklanna kadar toprak ustun- 

de idiler. Sakallari araplarin sakallan gibi boyali idi. Bir^ok 

kisiler bunlann hiiviyetlerini tesbit ettiler. Halk bunlarla ko- 

nu§mak istedilerse de bunlar bir kelime de soylemediler. 

Herkes hayret iginde iken hiikumdar ahalinin buradan aynl- 

malarini istedi ve bu kimselerin daha sonra dile gelmelerini 

bekledi. Ertesi giin bunlari gorenler herkes gibi ya§adiklarini 

fakat soz soylemediklerini gordiiler. Bunun iizerine hiikumdar 

bu adamlann tekrar gomiilmelerini emretti. 
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Yunanlilarin bin altmi§iig (m. 752) yilinda H a k a /?’in kizi 

olan kiral Constantin’in zevcesi oldu. Oda hiristiyan kirallarin 

tabi olduklari kanun mucibince 3 yil karisiz ya§adi. Fakat bir 

takim hilekar adamlar kirali saltanatindan atmak isteyerek, 

ba§ka bir kadin almasini tavsiye ettiler. Kiral hilenin farkina 

vararak “nasihatimzi kabul ediyorum, fakat Romalilarm kanu- 

nunu da unutmuyorum. Sonra, bir kiralm hirslarma esir olmasi 

yaki$maz. Siz isterseniz oglumu benim yerime ge(;irin. O za- 

man ben de sizin dediginizi yaparim,,dedi. Kiral tacini oglunun 

ba§ina gegirmi§, o da akilli ve du§manlarina kar§i ihtiyatli 

oldugu igin devlet i§lerini idare edebilmi§ti. Ayni yil bu kiral 

kalkti ve karargahini Malatya’nin oniinde kurarak §ehrin su- 

runu kismen yikti. Nihayet §ehrin igindeki Araplara soz verdi 

ve canlarina dokunmadi. Kiral, Claudia ile Arman de-Ar- 

ba koylerinin ahalisini esir ederek gotiirdu. Bu yil E b u /- 

Abbas da oldu. 

Ebul-Abba s’tan sonra karde§i Ebu C a f e r Mansur 

22 yil hiikiim siirdii. Ebu Cafe r’in devri ba§ladigi zaman 

yani Yunanlilarin bin altmi§ alti (m. 755) ve Arablarin 135 inci 

yilinda Roma krali Constantine, Kalonikala (Kalikala?)’ya kar§i 

hareket etti. Burasi Erzeniirrum (Erzurum) dur, Kiral burasini 

zaptetti ve bir harabe olarak birakti. Sonra Kamak kaleslnde 

bir asked kit’a birakti. A l i oglu Abdullah, Ebul-Abba s- 

m olumiinu haber alinca §ehirleri dola§maga ve kendini hii- 

kiimdar saydirmaga ba§ladi. Ebu Cafer, ordu kumandani 

Ebu Muslim's kar§i kuvvetler gonderdi ve onu maglup et¬ 

ti 1 Sonra Ebu Muslim, EbuCafer's kar§i isyan etti ve 

§ehirleri dola§arak saltanati ele ge^irmek igin ugra§ti2. Ebu 

Cafer de ona kar§i Isa naminda birini gonderdi. Isa, Ebu 

M ii s l i m'\ aldatti. Onu Ebu Cafe r’in huzuruna getirdi. Ebu 

Muslim, huzura girerken verilen i§aret iizerine o 1 durii 1 du. 

Boylece arap saltanati Ebu C a f e r’e kaldi. Onun emri ile 

Malatya eskisi gibi yeniden in§a olundu ve buraya askeri bir 

kuvvet yerle§tirildi. Ebu Cafer, Kalonikola’yi da in§a etti 

ve buraya da asker gonderdi. 

1 Metin boyledir. Do^rusu, Ebulca’fer, Ebamusliin’i, Ali og^lu Ab- 

dullaha kar§i gonderdi. O da Abdullahi maglup etti ve Abdullah ka<^ti. 0. R. 

2 ifadede yanli§lik var. 0. R. 
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Bin yetmi§ bir (m. 760) yihnda araplar Afrikayi istila 

ettiler. Ayni sirada Tabsristan iilkesi de Araplar tarafindan feth 

olundu. Burasi §imalden Hazar denizi ile, §arktan Giirgan ile, 

cenuptan Medya ve Partia’mn bir kismi ile, garptan Dilum (yahut 

Dilam) ile gevrilidir. Burada etrafi surlarla gevrilmi§ 5 §ehir vardir. 

Daglari, ormanlari, otlaklan ve irmaklari boldur. Buraya giden 

yollar kolay kolay gegilemiyecek derecede arizahdir. §arktan 

garba uzunlugu 40 fersah, §imalden cenuba dogru eni 20fersahtir. 

Yunanhlann bin yetmi§ ( m. 762 ) yihnda Ebu C a f e ry 

Dicle nehri iizerinde Ctesiphoriun iistiinde Bagdad adini verdi- 

gi bir §ehir kurdu. Bu isim burada bulunan bir heykel (yahut 

put) un ismi idi. Ebu C a f e r bu §ehirde ikamet etti. Bir yil 

sonra musliimanlarin peygamberinin akrabasmdan ve halifenin 

amcazadelerinden olan A l i oglu M u h am me d isyan etti ve 

butiin araplik alemi onun pe§ine takildi. Ordu kumandani Isa 

ona kar§i haraket ederek Yesrib’de yakaladi ve onu ramazan 

ayinda ve orug esnasinda oldurdii. M u h a m m e d1 in karde§i 

Ibrahim de Basrada isyan etti ve o da oldiiruldu. 

Ayni yil Hazar lilar memleketlerinden gikarak Giirzanya - 
dan 50.000 esir aldilar. Bu sirada diinyanm Hind bolgesin- 

deki Kabul diyan Araplar tarafindan fethedildi ve E b u C a f e r 

biitiin milletlere vergiler yiikledikten ba§ka, hiristiyanlarin 

cizyelerini de iki misline gikardi. 

Yunanhlann bin yetmi§alti (m. 765) yihnda Horasan’da 

son derece §iddetli bir zelzele oldu. Bir dag yerinden oyna- 

yarak 3 mil oteye gogtii ve topraktan oldugu igin, ufalandi. 

Bin seksen (m. 769) yihnda iran’daki mecusiler Arap- 

lara kar§i isyan ederek ba§lanna kendilerinden bir reis 

gegirdiler. Bunlara kar§i bir Arap ordusu hareket etti ve 

Araplar maglup oldular. Mecusiler kendi ba§larina bir salta- 

nat kuracak derecede kuvvetlenmi§lerdi. Bunun iizerine bun¬ 

lara kar§i son derece kuvvetli bir Arap ordusu hareket etti. 

Mecusiler yenildiler ve bunlarin ba§indaki reis ile 40.000 ki§i 

maktul dii§tiiler. Ayni yil Araplar, casuslarinin (yahut ke§if kol- 

larinin) Romalilar tarafindan esir edildigini haber alarak Ger- 

maniki (yani Mara§) vadisine kar§i hareket ettiler. Buradaki 

halki esir ederek goturduler ve Ramie havalisine yerle§tirdiler. 

Samosata ahalisine kar§i da ayni muamele gosterildi. 
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Bu sirada Afrika yerlileri olan Barbarlar isyan ettiler ve 
Araplarla iranlilari oldurduler. Ordu kumandani Y e z i d bun- 
lara kar§i hareket etti, yendi ve Barbarlarin otuz bini maktul 
du§tu. Yunanlilarin bin seksen (m. 769) yilinda Buhara’da 
omriinde yemek yemeyen, omriinde gocuk emdirmeyen ve bir 
§ey igmek igin ihtiyag hissetmeyen bir kadin ke§folundu. Ha- 
lifenin oglu Mehdi bu kadindan haber alarak onu Bagdat’a 
getirtti. Vaziyeti tahkik etti, soylenen sozlerin dogru oldugunu 
gorerek bunun tabiat di§i bir hadise oldugunu anladi. Bin 
seksen iig (m. 772) yilinda E b u C a f e r Calonicus civarinda 
kurdugu bir §ehre Rabekah 1 ismini verdi. Bu §ehrin kapi- 
larinda gosterilen i§gilik hiineri ba§ka hig bir yerde goriilmedi. 
Bu aciz muharrir Beroa da papaslik vazifesini ifa ettigi zaman 
Halep’e kamilen demirden yapilma iki biiyiik gifte kapinin ge- 
tirildigini ve Kinnesrin kapisina baglandiklanni g6rmii§tu. 
Daha kiigiik olan gifte kapilar ise yerlerine yerle§tirilememi§ti. 
Qiinkii Mogollarin Halep’i zaptetmeleri iizerine §ehrin surlan 
yikilmi§ ve kapilar tahrip edilmi§ti. Bin seksen ug (m. 772) 
yilinda E b u C a f e r Babil’den Bet Nahrin ve Siiriye’ye gitti. 
Herkesi gok agir vergilerle taciz etti ve hazinedeki butiin gii- 
mii§ ve altini topladi. Bu §ekilde rahatsiz olan adem ogullan, 
mezarlari kazarak oliilerle birlikte gomulmu§ olmasi muhtemel, 
altindan zinet e§yasi bulmaga ugra§iyorlardi. Aym sirada Ro- 
malilar, Nikomedya §ehrinde hafriyat yaparak N i k o m e d i- 

u s un tahnit editmi§ cesedini ihtiva eden magarayi buldular. 
Bu Nikomedius, §ehri kuran adamdi. Cesedi ile birlikte altin¬ 
dan zinetler ve karanlikta i§ildayan kirmizi sumbiiller buldu¬ 
lar. Kiral Constantine bu manzarayi goriince buyukliik goste- 
rerek buradan hig bir §ey almadi. “Qiinkii„ dedi “ya$aycin 

insanlann, oliilerden bir$ey almalari ayiptir.„ Sonra i§giler gon- 
dererek bu yeri muhkemce kapadi ve iizerine biiyiik bir yigin 
toprak ve ta§ koydu. Bu sirada Suriye ve Asur’da veba gikti 
ve miithi§ bir kitlik ortaligi kirip gegirdi. Kitli^in sebebi bug- 
day yoklugu degildi. Belki, hig bir kimsenin elinde para kalma- 
masi idi. Bir okiiz, yahut bir merkep, bir zuze (bir kuru§ kiyme- 
tinde olan bir sikke), on olgek §arabin degeri bir zuze, 5 kile 
bugdayin bedeli bir zuze idi. Geng erkek ve kadinlar 5 zuze 

1 §ehrin ism i Rakka'dlr. 0. R. 
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mukabilinde satiliyorlardi. Bu mihnet 30 yil devam ettikten 

sonra Ebu Cafer Kabe’de (?) oldii 1 ve biitiin diinya bu 

mihnetten kurtuldu. Onun oliimiinden 25 giin evvel Romahla- 

rin krali Constantine oldii ve oglu Leo, 5 yil hiikiim siirdii. 

Bu sirada, G i w a r g i s (G e o r g e)y insanlari tedavi 

san’atinda en ileri giden adamdi. Kendisi B o h t i $ iz’nun 

oglu idi ve Elamli idi, Halite Mansur bu adami Elam'dan 

Bagdat'a getirtti ve ugrami$ oldugu mide hastaligini tedavi 

etmesini istedi. Kendisi halifenin huzuruna girince tars ve 

arap dili ile onu methetti ve o kadar parlak sozler soyledi ki 

Halite hayret etti, onu oturttu ve kendisine hastaligini anlatti. 

Tabip, Halifeyi tedavi edecegini, fakat tedavinin yava§ yava§ 

netice verecegini soyledi. Denildigine gore George bir 

giin halitenin yanina girmi§ ve halite ona §u suali sormu§tu : 

“ne yiyorsunuz?y> tabip de §u cevabi verdi: “Tanrimizi ho$nut 

eden her iyi §eyi yiyorumyy. Bunun iizerine Halite dedi ki “I$ittigi- 

me gore kariniz yokmu$fy; tabib de §u cevabi verdi: “karim vary 

ihtiyary zaif bir kadin. Ayaklan iizerinde duramayacak dere- 

cede ya$liy}. Halite tabibin gitmesinden sonra ba§ agasi Salim e, 

Roma kizlarinin en giizellerinden iigiinii segerek 3.000 dinarla 

birlikte tabibin evine gotiirmesini emretti. Salim de bu 

§ekilde hareket etti. Salim kizlari gotiirdiigii zaman 

George evinde bulunmuyordu. Evine donerek bunlari go- 

runce giragina kizdi ve ona §u §ozleri soyledi: “Ey §eytanm 

<;iragi! Bunlari ne diye evime aldin? maksadin beni bir an 

evvel ihtiyarlatmak mi?yy sonra Halitenin agasini gagirtti ve 

kizlari geri gevirtti. Halite hadiseden haber ahnca, George 

a sordu : “Kizlari ne igin geri gevirdin?„ o da §u cevabi 

verdi uBiz hiristiyanlar bir zevceden fazla alamayiz. Bu zev- 

ce ya$adik$a kanunumuz bizi bir ba§kasim almaktan meneder.yy 

Halite bu sozlerden ho^landi ve Georg e’un miisaade alma- 

dan ve bekletilmeden zevcelerini ve kizlarini ziyaret etmesine 

emir verdi. Georg e’un Halite nezdindeki mevkii gok yiik- 

selmi§ ve Halite onu cam gibi sevrnege ba§lami§ti. l§te karde§- 

lerim, iffet ve nezahatin semeresi budur. 

Ebu Cafe r’den sonra oglu M eh d i 10 yil hiikiim 

1 Ebu Cafer hicretin 158. senesinde Hacce giderken hastalandi, 

yolda oldii. (Ebul Fida). O. R. 
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surdu. Bu halife babasinin hazinelerini agti, babasinin servetini, 

yigin yigin dagitti ve bunlari yalniz askerlerine degil, oda- 

liklari olan kadinlara da verdi. Qiinkii fitratan sefih idi. 

Mukellef yemekleri ve tatlilan severdi. Bu halife ugur, tali 

kehanet meselelerini gok merak eder, biiyiiciiliige ait kitaplan 

toplardi. Bu yiizden kiral Leo ona Misirlilarin biiyii ve sihir 

sistemini ihtiva eden “j o a n n e s ve J a m b r e s„ kitabini 

ve Misirlilarin B ii y ii k M u s ay a kar§i biitiin yaptiklarini 

anlatan bir risaleyi gonderdi. M e h d i, devrinin ba§langicinda 

biitiin hiristiyan esirlerini serbest biraktigi gibi, Leo da 

yaninda bulunan arap esirlerini serbest birakti. Fakat M e h d i 

araplar devrinde in§a olunan biitiin kiliseleri yiktirdi ve 

Halkidonyahlarm Halep’teki kilisesini tahrip ettirdi. M e h d i, 
Mani mezhebine mensub olanlan tazyik etmi§ ve Pad ana 

Rabbetta (yani biiyiik saray) adim ta§iyan ve manz’lerle 

dolu olan yeri yiktirdi. Birgok araplar, bu mezhebe kapil- 

diklan igin oldiiriildiiler. Bundan ba§ka Bet Gumaya ya mensup 

mevki sahibi ve zengin 8 ki§i de bu fenaliga kapildilar ve 

bir gok istiraplardan sonra ii^ii hapiste oldii ve be§i kurtuldu. 

Bu sirada Edessa’li T a o m a oglu Theophila §ohret 

kazandi. Kendisi hiinerli bir hey’etgi idi ve maruni mezhebine 

bagli idi. Bu adam Siiryani ile kronolojiye dair giizel bir eser 

yazdi. Fakat dindar halk ile istihza etmek itiyadinda idi. 

Bundan ba§ka H o m e r u s' un Ilion iizerindeki iki kitabini 

Yunancadan siiryaniye gevirdi. Halife M eh d i ' nin hizmetinde 

bulunuyordu ve miineccimlik ( astoloji) deki hiineri dotayisiyle 

onun nazarinda en §erefli mevkie yiikselmi§ti. Anlatildigina 

gore, halife birgiin haremini de birlikte alarak §ehirlerinden 

birini ziyaret etmek istedi. Halifenin karisi da T h e o p h z- 

/ a ’ya §u yolda bir haber gonderdi : “Halifeye bu seyahati sen 

tavsiye ettin. Bizce liizumu olmiyan yorgunluklara bu yiizden 

ugradik. Allahtan $unu dilerim ki senin canini gargabuk alsin- 

da yer yuziinden vucudunu kaldirsin. Bizde senden kurtularak 

rahat yiizu gorelim}}. Theophila kendisine bu haberi ge- 

tiren cariyeye §u cevabi verdi: “ Geri don de hammina de¬ 

ki, bu seyahate $ikmayi halifeye ben tavsiye etmedim, belki o 

kendi arzusu ile yola Qikmi$tir. Allahin oliimumu $abukla$tir- 

masina dair hanimin bedduasina gelince, esasen Allah bunu 
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benim alnima yazmi$tir. Bu da yakinda olacaktir. Fakat olumum 

bu beddua yuziinden degil, belki beni yaratan Allahin iradesi 

mucibince olacaktir. Onun /gzVi Kiraligenin bir yigm toprak 

hazirlamasini ve ben olunce bu topragi ba$ima yigmasim tav- 

siye ederim„. Kiralige bu sozleri dinleyince korkudan titredi 

ve bu sozlerin neticesini merakla bekledi. Iki gun sonra 

Theophila oldii, 20 gun sonra da halife M e h d i vefat 

etti ve boylece Theophila’nin dedikleri gergekle§ti. 

Yunanlilann bin doksan (m. 779) yilinda Mehdi Hale- 

p’e geldi ve Halep’in civarinda gadirlar iginde ya§ayan 

T a n u k' lar oau kar§ilamaga giktilar. Hepsi de Arap atla- 

nna binmi§lerdi ve ba§tan ba§a siislenmi§lerdi. Halifeye “bun- 

larm hepsi /uristiyandirlar„ denildigi igin hiddetinden kopiirdii. 

Hepsini miisluman olmaga mecbur etti ve bu yuzden 5.000 

ki§i miisluman oldular ise de kadinlara dokunulmadi. Bunlann 

iginde L a i t naminda muhterem bir zat da vardi. Mehdi 

daha sonra Roma iilkesine girerek otagini Arbisos' taki 

Puramon nehri iizerinde kurdu. Oglu H a r u n da Simalos 

kaiesini zaptederek yagma etti. 

Bin doksaniki (m. 781 ) yilinda araplar Efesitn 7.000 

kadar ki§iyi kaldirip goturduler ve 4.000 kadar arap oldii. 

Sonra kiral Leo bir ordu gonderdi, o da dindar Suriyelileri 

alarak Tarki de vaftiz etti. Denildigine gore kiral Leo ikon- 

lardan nefret ederdi ve babasi gibi halis dindarligi severdi. 

Leoy bu yil iginde oldii ve oglu Constantin 22 yil hiikiim 

siirdii. Qiinkii tahta gegtigi zaman kiigiiktii. Bu gocugun anasi 

! r e n onun yerine hiihumeti idare ediyor ve onunla birlikte 

kiraliga ilan edilmi§ bulunuyordu. Bin doksandort (m. 783) 

yilinda Mehdi, oglu H a r u n’u, payitahta kar§i gonderdi. 

Romalilar hileli bir plan tatbik ederek araplari Sagaris nehri 

iizerinde durdurdular ve onlari bu nehir ile dag arasinda 

tuttular, araplar iyi vaziyette olmadiklarindan 3 yil igin sulh 

(yahut miitareke) istediler. Kiralige iren de, her kadin gibi, 

kabul etti ; araplar da gittiler. Bir yil sonra A l i , §ehri yeni- 

lemek istedil. 

Mehdi ’ den sonra oglu M u s a bir yil ve yarim ay 

hiikiim siirdii. Bu Halifenin tahta gegmesinden once, yani 

1 Hangi §ehir, belli degil. O. R. 
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Yunanlilarin bin doksanbe§ (m. 784) yilinda gekirgeler geldi, 

mahsulleri mahvetti ve yumurtladi. yeni <;ekirgeler de tiireye- 

rek evlerin duvarlarina, pencerelerine, kapilanna hiicum ettiler. 

Bu yiizden su kirbalari, yataklar, masalar ve kuilanilan butun 

e§ya gekirgelerle doldu. Qekirgeler bir eve cenup tarafindan 

girince §imal tarafina dogru hareket ediyorlardi ve bunlar 

ye§il otlari ve agaglari yedikten ba§ka yiinlii kuma§lan ve 

insanlarin esvabini da yemi§lerdi. Bunlar butun Edessa ve 

Serug havalisini mahvettikten sonra garba dogru gittiler. Bu 

mihnetten 3 yil sonra memlekette kitlik ba§ gosterdi. Bin dok- 

sanyedi ( m. 786) senesinde Romalilar hareket ederek Hadeth’i 

tahrip ettiler. Burasi araplar tarafindan heniiz yenilenmi§ti; 

fakat Romalilar her tarafi tahrip ettiler ve §ehrin duvarlarini 

kamilen yiktilar. Aym yilin temmuz ayinda Musa da oldu. 

Mura ’’dan sonra karde§i Harun Re§id 23 yil, 2 ay hiikiim 

surdu. Bu halife Abdul- Melik' i gondererek Ki§um, 

( Cessunia) daki buyuk kilise ile igindeki 15 heykeli yiktirdi 

ve 2.000 araba dolduran ta§lari Romahlarin tahrip ettigi Hade- 

the ta§itarak §ehri yeniden in§a etti. Araplar bu sirada Roma 

ulkelerine ve deniz kiyilarina gittiler ve biiyiik ganimetler elde 

ettiler. 

Bin yiiz ( m. 789 ) yilinda V e l i d Haruriye mezhebine 

(yani iradei cuziyeyi kabul eden araplar ) girdi ve 5.000 ki§i 

toplayarak Nusaybin’e geldi. Bu adam buranin emtrini 

oldurdii, tacirleri soydu ve her hiristiyandan 5 zuze topladi. 

Abdiil-Melik’in ordusunu yenen bn adam araplari oldurdu 

ve yolcularin yollardan ge^melerine imkan birakmadi. Y e z i dy 

bir ordu ile bu adama kar§i hareket ederek ona hiicum etti 

ve onu oldurdu. 

Ertesi yil Harun, Bagdad’tan Qikarak Calonicus’ta ika- 

met etti. Kendisi burada biiyiik binalar yaptirdi ve nice nice 

bahgeler viicuda getirdi. Harun bir kanal kazdirarak Firattan 

buraya su getirdigi gibi, Serug §ehrine de bu §ekilde su akitti. 

Halife, Serug koylerinin sularini sahiplerinden satin alarak yeni 

bir kanal kazdirdi. Bin yiiz dort (m. 793) yilinda Kayse men- 

sup araplar Yemen ’liler ile E m e s s a ’da dogii§tiiler ve bu 

1 Metinde boyledir. Musa olacak. 0. R. 
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yiizden bir gok kimseler maktul dii§tiiler. Abdiil-Melikf 

Roma diyarindan biiyiik ganimetler almaga muvaffak oldu ve 

oglu Abdurrahmana, Kapadokya’daki Rabsah kalesini 

zaptetti. Bu kalede 400 ki§i susuzluktan olmii§ ve bu yiizden 

kale teslim olmu§tu. 

Bu sirada kiral Constantine, Sicilya patriki A l p i d i' 

nin gozlerini kor etmek istedi. Qiinku bu adam anasi ile zina 

ediyordu. Alpidi de araplara kagti. Krai Constantine bu 

sirada asilzadeleri topladi ve anasina sureti katiyyede bir daha 

“ kiraliga „ dememeleri igin yemin ettirdi. Alpidi, araplardan 

aldigi 40.000 asker ile ve Emir Suleyman ile birlikte hareket 

etti ve Samson denilen memlekete gitti. Bunlar burada ki§a 

yakalandiklari igin iglerinden 4.000 ki§i oldu ve ugradiklari 

felaket yiiziinden Romalilara iltica ettiler. Romalilar bunlara 

insanca muamele ettiler ve araplara dokunmadilar. Bunlar son- 

kanunda yola giktiklari zaman gogunun ayaklan donmu§tu. 

Tell Mahre patrigi Mar Dionysius der ki : “bu adamlardan 

400 iinii Edessa'da gbrdum,,. Daha sonra Constatine anasi 

iren ile ban§ti ve kendisine tekrar “kirali$a„ denilmesini 

emretti. Herkes bu emri kabuletti ise de Ermeni asilzadeleri 

evvelce igtikleri ant yiiziinden bu emri dinlemediier ve ceb- 

bar kiral da onlari oldiirdii. 

Binyiizsekiz (m. 797) yilinda Ha run Re$id Edes- 

sa’ya geldi. Buradaki miisliimanlar hiristiyanlara kar§i §u id- 

diada bulundular : “Romaldann kirali her yd gizlice geliyor ve 

bu hiristiyanlann kiliselerinde ibadet ediyor.ff Ha run, bu 

iddiayi tahkik ederek miisliimanlann yalan soylediklerini an- 

layinca musliimanlari kovdu ve onlara dayak attirdi. Bu sira¬ 

da Edessa’daki Gumaya ogullarmin bazilan biitiin servetlerin- 

den mahrum kaldiklan igin kom§ularinin duvarlarini deldiler 

ve bir define buldular. Araplar fitraten sefahate dii§kiin ol- 

duklari igin atlarla ve av kopekleri ile sefahat ediyorlardi. 

Harun, bjnlarin vaziyetinden haber alinca bunlari Calonicus’ 

ta hapsetti. Sonra kendi agasini gonderdi; o da bunlarin, 

devlete ait olup sattiklari her§eyi istirdat etti. Bu e§ya arasm- 

da giimii§ten yapilma yilanlar ve akrepler vardi ve bunlarin 

igi iksirlerle (yahut giizel kokularla) dolu idi. Bir kimse bun¬ 

larin degerini anlamami§ti. H a r u n’un agasi bunlarin ya§li 
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bir kadin olan analarini ve hur kadin olan zevcelerini yakala- 

di ; ellerinde miicevher, altin ve giimii§ namina ne kaldi ise 

hepsini topladi ve Romalilara ait olan paralan da birakmadi. 

Bu adamlarin bir bakire olan hem§irelerini de aldi; Halki- 

donlu bir adamin 4 katli evinin list katina kapadi ve onu 

muhafaza igin bir takim iranhlari birakti. Bu kadin geceleyin 

ayak sesleri i§iterek iranlilarin kendisine tecaviiz etmek iizere 

odasina geldiklerini sanmi§, yiiziinii bir havlu ile sararak 

kendisini pencereden atmi§ ve ertesi giin 61mii§tii. Hci run un 

agasi bu yiizden korktu, H a r u nun kendisi bu bakirenin 

ba§indan gegen hadiseden uzulerek karde§lerini serbest birak¬ 

ti ve onlara kendi mallarimn be§te birini iade etti. Bu hadi- 

seyi Rusafe’li Joanne s’in tarihinden alan Mar Dionysius 

der ki : “Iginde define gikan ev, Joannes'e aitti ve define Gu- 

maya hanedamna mensup kizlarin mehri olarak tahsis olunmu$- 

tu. Joannes in karisi bu defineyi gdmmii$tii; giinkii Kisra bu 

kadinin da esir alinmasim emretmi$ti„. 

Kiral Costantine bu sirada kanunu gigneyerek karisi 

hayatta oldugu halde ikinci bir kadini zevce olarak aldi ve 

e§rafin kizlarmi da alarak namuslarina tecaviiz etti. Sonra 

Bulgarlarla harp sirasinda Tarki ye gittigi zaman son derece 

sefahat ve giinah iginde ya§adi. Bu yiizden asilzadeler, anasi 

ile anla§tilar, kiral geri doniince anasi oglunun goziine siirme 

gekti, o da kor oldu ve anasi onun yerine devleti idare etti. 

Kiraligenin A i t i s adh haremagasi, ondan sonra kumanda 

veren ve asilzadelerin ba.51 sayilan §ahsiyetti. Araplar, Roma 

diyanni istila ettikleri zaman Aitis onlari maglup etti. Araplar 

bir yil sonra istilalarini tekrarlayinca Aitis maglup edildi ve 

araplar tekrar istilaya gegerek muzaffer oldular. Bunun iizerine 

Romalilar Kapadokyali Nicepborus'u kiral yapmak iste- 

diler. Iren, bundan haber allr almaz hizmetgilerinin bu adama 

da siirme gekmelerini emretti ise de, haremagasi Aitis onu 

gizledi. Sonra asilzadelerden olan N i c e t a ve patrik, Senato 

ile isti§are ettiler ve Nicepborus'u kiral yapmaga karar 

verdiler. Nicephorus bin yiiz'on dort (m. 803) yilinda tahta 

gegti ve Kiraliga iren ile haremagasi Aitis ona hiirmet goster- 

diler. Bunlar bir takim rahiplerle anla§arak onu oldiirtmek 

istedilerse de suikastin anla§ilmasi iizerine Iren, Atina’ya siiriil- 
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dii ve burada bir rahibe oldu. Aitis de miistahak oldugu 

cezayi buldu. Fakat kiral rahiblere dokunmadi. 

Bu sirada H a r u n, Zobatra §ehrinin in§asi ile me§guldii. 

Burasi Malatya’nin yaniba§inda idi. Romalilarin ordu kuman- 

dani Saturekius, (Satirecius) Peloponezlerin araplara ait 

memleketine gitti, burasim fethetti ve bir kuvvet yerle§tirerek 

araplardan bir gok esirlerle beraber koyunlar, atlar ve develer 

getirdi. Denildigine gore islamdan once hiristiyan araplarin 
•• 

hukiimdarlarindan olan, Gabale 1 Hattab oglu Omer tarafindan 
•• 

islam dinine sokulmu§tu. Bu adam Yesrib’deki mescitte Omer 

ile beraber bulunurken Fezara 2 naminda biri onun esvabina 

basmi§ti. Gabale donmii§, bu adamin suratma bir yumruk 
•• 

indirerek burnunu ezmi§ti. Fezara ’nin §ikaysti iizerine Omer, 
G a b a l e’ye §u sozleri soyledi: “ya bu adamla bang, yahut onun 

da bir yumruk indirip burnunu ezmesine mti'iaade et}, Gabale 

itiraz etti ve, ubenim gibi bir hiikumdar bunu nasil yapabilir 

ve avamdan bir adamin yiiziine bir darbe indirmesine razi olur,}. •• 
dedi. Omer §u cevabi verdi ; “Gergi siz ondan daha §erefli- 

siniz ; fakat isldmlik nazarinda miisavisinizBuna kar§i 

Gabale: Bana sabaha kadar milhlet verin de bu iki $iktan 

hangisini kabul edecegimi kararla$tirayim„ dedi. Fakat Gabale 

ile arkada§lan o gece kalktilar, Kapadokya’ya kagtilar ve 

tekrar hiristiyan oldular. Bu sirada tahta ge^en Nicephorus 

da onun neslindendi. Kuvvetli, cesur ve akilli bir adamdi. 

Muntazaman orug tutar ve ibadet ederdi. Bu yiizden asi 

Alpidi, arap ordusu kumandani Abdiil-Meli k'e §u sozleri 

soylemi§ti : “ Nicephor tahta gegtigine gore sirtindaki bu mukellej 

elbiseyi gikar da zirhlan ve harbe hazirlan„. 

N ice f or tahta geger gegmez Ha run' a mektuplar gonder- 

di, onu harbe te§vik etti ve ikisi de harbe hazirlandilar. Kar§i 

kar§iya karargah kurduklari iki ay zarfinda Nicephor ile 

Ha run elgiler ve mektuplar teati ederek konu§uyor ve bir- 

birlerini dinliyorlardi. Nihayet anla§tilar, birbirlerine hediyeler 

gonderdiler ve memleketlerine dondiiler. 

Bu sirada K u r e y § kabilesinden olan ve R u h i adini 

ta§iyan bir mtisluman, bir kiliseye yakin bir evde ikamet edi- 

1 Cebele b. Eyhem. 0. R. 

: Fezara kabilesinden bir adam. 0. R. 
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yor, kilisede ayin yadildigi sirada gamur pargalari atarak 

papazi kizdiriyordu, bir giin bu adam ayin sirasinda penceresin- 

den kiliseye bakiyorken masa iizerinde bir kuzunun pargalan- 

mi§ oldugunu, fakat a§agi inerek masanin iizerine baktigi za- 

man iizerinde yalniz ekmek pargalari bulundugunu gordii. Bu 

adam penceresine donerek bakinca yine kuzuyu gordii. Bunun 

iizerine inandi, evini birakarak kiliseye gitti ve vaftiz oldu. 

H a r u n , hadiseden haber alinca bu adami huzuruna 

getirtti, onu tatli sozlerle ok§ayarak islamiyete gevirmek istedi. 

Fakat Ruhi razi olmadi. Bunun iizerine Harun onun 

ayaklarina zincir vurdu, iki sene hapsetti, fakat Ruhi'nin sar- 

silmadigini goren H a r u /?, kellesinin kiligla ugurularak Rapekah 

§ehrinin suruna asilmasini emretti. Birgok kimseler bu adamin 

ba§ini aydinlatan nuru gordiiler ve Iranli bir hiristiyan onun 

ba§ini alarak kendi §ehrine gotiirdii. 

Bu sirada M u s a m a r oglu T h a o m a adli bir Romali, 

Harun’a gelerek krai Constantine’nin oglu oldugunu soyledi. 

Harun kanaat getirmemekle beraber ona bir kiral oglu mu- 

amelesi yapti. 

Bin yiiz on be§ (m. 804) yilinda Harun Iran’da iken 

Romahlarin kuvvetli bir ordusu Mopsuestia ve Anazarba minti- 

kasini zaptetti. Araplar yeti§ti ve vaziyeti altust ettiler. Ha r u n 

bu hadiseden haber aldiktan sonra Calonicus §ehrine geldi ve 

nisan ayinda Heraklia’yi zaptettigi igin N i c e p h o r da ona 

kar§i harakete gegti, Harun, Roma ordusunun biiyiikliigiinii 

goriince sulh istedi ve elindeki biitiin Roma esirlerini iade etti. 

Nice p h o ry sulha razi oldu ve H a r u n ona biitiin mefru§ati 

ve tezyinatiyle birlikte kendi gadirlanni dahi hediye etti. 

Aym yil H a r u ny Calonicus’tan daha yiiksek bir §ehir in§a 

ederek ona Heraclia adini verdi ve boylece bu §ehre, Herac- 

liahlar hanedanina mensup olan karisinin adini vermi§ oldu. 

Ni c e p h o r da bu sirada araplar tarafindan iz’ac edilmedigi 

igin Tuana ve Heraclia yerine Ankara (Ancyra) ile diger 

§ehirleri in§a ettti. 

Bin yiiz on dokuz (m. 808) yilinda kitlik oldu. ve vah§i 

hayvanlar dahi bundan miitessir oldular. Onun igin oluleri me- 

zarlarindan gikararak yediler ve dirilere pervasizca saldirdilar. 

Abu l-Farac Tarihi, F. 14 



210 ABU’L - FARAC TARiHI 

Beslenmek igin ye§il ot aramak iizere £ikan kadinlar ve Qocuk- 

lar vah§i hayvanlar tarafindan pargalandilar. 

H a r u n, Iran’da tiireyen bir asiye kar§i hareket edecegi 

sirada oglu Muhammed’i Bagdad’ta hiikumdar olarak birakti 

ve diger oglu Kasirnx Suriye hukiimdari yapti. Oglu 

Me'mun'u da Horasan’a gotiirdu ve ona saltanat yerine 

10 milyon giimu§ pargasi verdi. H a r u /?, Tus §ehrine vararak 

asiyi oldiirdukten sonra, bin yuz yirmi (m. 809) yilinda burada 

oldu. Eiamh tabip George un oglu B o h t I$o bu sirada §ohret 

kazanai. Halife H a r u n hasta dii§unce onu Elam’dan gettirti 

ve tabib huzura gelince farsga ve arapga ile halifeyi 

ogdii. Halife guldii ve hastahginin rniizakere edilmesi 

igin diger tabibleride gagirtti. Tabib Isa Ebu Kuray§: 
“Efendimiz, dedi, bize merhamet ety Igimizde bir soz 

madenine benzeyen bu adamla konu$abilecek bir kimse 

yoktur. Kendisi dey babasi da akrabalari da filozof kimselerdirff. 

Halife, B o h t / £ o’nun bilgisini denemek igin haremaga- 

larindan birine bir miktar hayvan uresi getirmek igin gizlice 

emir verdi ve tabibin bunun hayvan uresi. oldugunu anlayip 

anlamayacagmi gormek istedi. Haremagasi iireyi getirince B o h t 

1 § o buna bakarak “ bu insan uresi degildir „ dedi, tabip Isa 

Ebu Kuray$ diipediiz itiraz etti ve “yalan sdyliiyorsunf bu ha- 

lifenin hiir zevcelerinden birinin iiresidir „ dedi. Boht I§o 

israr etti, “hayir, dedi, insandan boyle lire gikmaz, anlayi$h bir 

adam isen iirenin renginey oziine ve kokusuna bak„. Isa Ebu 

Kuray§ de sordu “o halde bu iire hangi yemi yiyen bir hayvan- 

dan gikmi§tir ? „, Boht i§o cevap verdi: “Bu halis arpa yiyen 

bir hayvamn iiresidirHalife giildii ve Boht i§o’ya hil’atlar 

ve altinlar verilmesini emretti. 
• • 

Boht I $ o dan sonra oglu Gabriel B. Boht l§o B. Giwar- 

gis B. Boht i§o §ohret kazandi. O da tababet fenninde $ok yiik-' 

sek idi veHarunRe§i d' i tedavi ile me§gul oluyordu. Aalatildi- 

gina gore halifenin sevdigi cariyelerinden biri kendini incitmi§, 

elini kaidirdigi zaman kolu bir tahtapargasi gibi bukiilmez bir hale 

gelmi^ti. Tabipler birgok merhemler ve sargilar kullanarak kadini 

tedaviye ugra§tilarsa da zerre kadar muvaffak olamami§lardi. 

Bunun iizerine halife, Gabriel'i gagirarak hadiseyi anlatti. 

Gabriel de §u cevabi verdi: “Bu kadini buraya kalabalik igine 
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gagirirsamz ve ona kar$i tatbik edecegim tedavi usulii yiiziinden 

kizmazsaniz onu derhal kurtarmak mumkundiir„. Halife de razi 

oldu ve kadini getirtti. Gabriel onu goriince ona dogru yuriidii 

ve etegini kaldiracakmi§ gibi yere egildi. Kadin son derece 

utandigindan kizardi, terledi, azasi gev§edi ve eteginin agilma- 

masini temin igin birden hire elini uzatti. Gabriel de hali- 

feye donerek, “tedavi tamamdir„ dedi. Kadin da elini saga sola 

gevirerek istedigi gibi kullandi. Halife ile hazir bulunanlarin 

hepsi hayret ettiler ve halife tarafindan Gabriel's 500.000 

giimii§ pargasi ihsan olundu. Halife ona cariyenin bu hastaliga 

ugramasmin sebebini sorunca Gabriel §u cevabi verdi : 

“Bu cariyenin azasina giftle§me sirasinda hafif bir mayi yayildi. 

Qiftle§me faaliyeti birden bire durdugu igin bu mayi eli harekete 

ge^iren mesamatta donmu§ ve ancak §iddetli bir hareketin 

verdigi sicaklikla erimi§tir„ . 

Gabriel'in tahsisati (yahut yillik iradi) 900.000 dinar idi. 

H a r u n R e $ i d ’in oliimii iizerine Gabriel, H a r u rt ’un 

oglu Emin ’in tabibi oldu. Emin ’in oldiirulmesi iizerine 

karde§i Ms man'un tabipligini deruhte etti. Ilk once Me'mun 

ona danlmi§ ve mallarini elinden almi§ idi ise de sonralari 

onunla ban§mi§ ve butiin aldiklarini geri vererek onu sevmi§ 

ve ona hiirmet gostermi§ti. 

Misir’a giden bir nasturf, Gabriel hakkinda der ki : 

“ Yakabiler, Misir'da Nestorius ile istihza ederler. Onun mezari- 

nin iizerine yagmur yagmadigini} gazaba ugrayan bu mezann 

yamp yakildigim soylerlerdi.„ Bir nasturf, halifeden Misir valisine 

bir mektup goturdu ve onun Nestorius ’un kemiklerini bir 

tabuta koyarak Bagda’ta gondermesini, onun Bagdat’ta Khoke 

kilisesine gommek istedigini soyledi. Nasturi rahiplerden biri, 

kendi nahiyesinin ahalisini muahezeden kurtarmak ve Yakubi- 

lerin istihza ile kar§iladiklari mezarin Nestorius'a ait 

olmadigini gostermek isteyerek, ruyasinda mukaddes resullerin 

§u sozleri soylediklerini idda etti: “Nestorius' un kemikleri 

burada degildir ve bir kimse de onun nerede gomulii oldugunu 

bilemez,,. Ve Tabip Gabriel kemiklerin Misirdan getirilmesi 

i§ini geigktirdi. 

Harunur-Re$id'dsn sonra oglu Muhammed Emin 4 

yil, 7 ay hukiim siirdii. Bu halife, babasinin yaptirmakta oldugu 
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Heracleia §ehrinin in§asini durdurdu ve Calonicus’da bulunan 

hazineleri ve Horasan’da hiikiimran olan karde§i M e 'm u n' un 

topladigi giimii§ paralan Bagdat’a getirtti. Bin yiiz yirmibir 

(m. 810) yilinda Emin ile M e ' m u n dogii§mege ba§ladilar 

ve E m i n talihsizlikle kar§ila§ti. Kendisi ihtiraslarina dii§kiin 

sefih ve ayya§ bir adamdi. Babasmin, karde§ine vermi§ oldugu 

paralan vermedikten ba§ka karde§inden son derece nefret 

ediyor ve onu ele gegirmek igin tiirlii turlu hilelere ba§ vuru- 

yordu. Fakat Memun onun kendisini aldatmak istedigini anh- 

yarak yanina gelmedi. Bu sirada birgok asiler tiiremi§ti. 

Bunlann biri, Samosata’da birgok cinayetler irtikab etmi§ 

oldugu igin Calonicus’ta hapsolunan O m e r idi. Bu adam 

hapisanenin muhafizmi oldiirerek Samosata’ya kagmi§ ve ken¬ 

disini hapse atan bura emrini 61durmii§tu. Bu adam tacirleri 

soymu§ ve bir gete toplayarak yolculann yolunu kesmege 

koyulmu§ velhasil Filistin’in her tarafinda rasgele yagmakar- 

liga ve kan dokuciiliige devam etmi§ti. Bu adam, ordu 

kumandam Suleyman' in gonderdigi kuvveti mahvetti. 

Ermenistan’da olan ve N d s i r adirn ta§iyan diger bir asi, 

Omer’e gelmi§ onunla anla§mi§ ve ikisi diinyayi kasip kavur- 

maga ba§lami§tilar. Bu siradan Emin ordu kumandam Ali'y'x 

30.000 ki§i ile karde§i M e 'mu n a kar§i gonderdi. M e' mun 

da 4.000 ki§iye kumanda eden Tahir'i gondermekle mukabele 

etti. Ikisi Belh nehri iizerinde kar§ila§tilar. AH maglup olmu§ 

ve askerlerinin gogu nehirde bogulmu§tu. 

Bin yiiz yirmiiki (m. 811) yilinda Nicephor, Bulgarlara kar§i 

hareket etti. Bulgarlann payitahtmi zabtetti ve bu §ehri fethe- 

derek tahrip etti. Bunlar ahaliden bir goklanni 61durmii§ler 

ve ahalinin gocuklarim yere serip agir arabalarin altinda eze- 

rek 61durmii§lerdi. Aym yil iginde Nicephor bir Romali tarafin- 

dan 6ldurulmu§tii. 

Bin yiiz yirmiug (m. 812 ) yilinda asi Nasir ile A mar 

bulu§tular ve Cezire’ye gittiler. Burada kendileri ile beraber 

olanlan da insafsizca oldiirerek her yeri soydular. Erkeklerin 

zevcelerine, bakirelere ve bo§ duran adamlara tasallut ettiler. 

Bunlar Harran’i zaptederek §ehri alinca, Edessa’daki araplar 

bunlara miiracaat ederek, §ehirdeki hiristiyan kilisesinin garda- 

gini yiktiracak olurlarsa buna mukabil istedikleri altini vere- 
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ceklerini bildirdiler. Ebu Caftr, Edessa surlanni yiktirmi§ 

oldugu igin §ehir halki fena korkmu§lardi. Bu yiizden ahali orug 

tutuyor, uyanik davraniyor ve dua ediyorlardi. Bunun iizerine 

Allah, Ycihya b. Said'e ilham verdi, o da asi Nci sir ve 

Amcir'm bulundugu yere giderek buradan gikip gitmeleri igin 

nasihat etti. Bunlar da ihtiyar adamin nasihatini kabul ettiler, 

Edessa ahalisinin kendilerine gondermi§ olduklari 5.000 zuze yi 

alip gittiler. Aym yihn 14 mayis gunu, giine§ 2 saat igin tama- 

miyle tutuldu, yildizlar goriindii ve herkes i§ik yakti. Sonra 

giine§ bati tarafinda bir saat kadar goriindii. 

Bin yiiz yirmidort (m. 813) yilinda bu asiler Tareskyane yi, 

Bet Zabiraye yi ve Bamaraya yt zaptettiler ve Hadis koyiiniin 

di§indaki kiigiik bir manastirda mubarek bir adami, bir zahidi 

buldular. Bu adamin gerek kendisine ait, gerek ba§kasma ait 

olarak elinde ne varsa hepsini istediler. O da bunlari verince 

kendisini de, hiicresini de yaktilar. Amarf Samosata’ya giderek 

kalesini yenidea in§a ettirdi ve burada ikamet etti. N d s i r ’da 

Serug’a gitti ve §ehri kendisine vergi vermege mecbur etti. Araplar 

arasinda bu ge§it hadiselerin vukuu sirasinda Romalilar arasinda 

da bunlara benzer hadiser vuku buluyordu. Qiinkii Nicephor'- 

un katli iizerine oglu S t a v r i k i yerine gegti ve 5 ay sonra 

Bulgarlar payitahta kar§i gelerek S t a v r i k z’yi vurup oldiir- 

diiler. Onun damadi Michael yerine gegerek bir yil hiikiim 

siirdu.. Bir rivayete gore Stavriki'nin kiz karde§i, onun 

gozlerini kor ederek kocasinm tahta gegmesini istedi. Bulgarlar 

tekrar geldilerse de Michael bunlara kar§i harbetmek iste- 

medi. Bunun iizerine e§raftan olan Leo kalkti, Bulgarlarla 

dovii§tii, bunlari maglup etti ve kirallarim oldiirdii. Sonra 

dondii, Michael'i yakalayarak saglarini tira§ etti, bir manas- 

tira yerle§tirdi ve ogullarmi da kisirla§tirdi. Leo yedi buguk yil 

hiikiim siirdu, Bulgarlarla sulh yapti ve bunlarin harp etmele- 

rine sebep olan tuzlayi verdi. 

Bin yiiz yirmibe§ (M. 814) yilinda N a s i r, Ri§h Kipa’yi, 

Serug ve Khi§sm’u zaptederek Khi§sum’un surlanni in§a 

etti. Ebu §eyh de Edassa halkinin hesabina bu §ehrin duvar- 

lanni yaptirdi; sonra H i § a m oglu Abdullah, Harran’i 

zaptetti; Amur, Tella’yi ve Hubib Ri§ Ayna’yi, Abdul¬ 

lah, Marde’yi, Abbas, Kuros’ (Sru?)’u, Osman Kinnesrin, 
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Antakya ve Apamea’yi zaptettiler. S a b i t, Kilikyanin 

dag gegidine iki kapi koydu, muhafizlar yerle§tirdi ve boylece 

tazyika ugrayanlarin ve yoksullarin bir siginak bulmalarmi 

temin etti. Ordu kumandani H ii s e y i n, E mi rie kar§i 

isyan etmeyi dii§iinerek iranhlara “Emin araplirin miit- 

tefikidir ve Iranlilarin dii$mamdir „ , dedi. Hiiseyin, 
iranlilarla beraber hareket ederek Emin ’e kar§i yiirudu 

ve bunlar Emin ’in ayaklarina zincirler vurarak hapse 

kapadilar. Hiiseyin, Bagdad kopriisii iizerinde oturarak asker- 

lerinin Me’mun’a itaat etmelerini soyledi. Emin, mahpesinden 

H ii s e y i ne hediyeler gondererek canina ve malina doku- 

nulmamasini istedi. Bunun iizerine Hiiseyin ile iraniilar, 

kendilerine aci gelmekle beraber, Emin' i serbest biraktilar 

ve tahtina oturttular. Emin, Hiiseyin’e gadretmemek igin ye- 

min etti ve yuziigunii de ona verdi. Fakat H ii s e y i n inan- 

mayarak M e ’ m u n ’ un ordu kumandani olan H a r t a m a ya 

kagti. Asi Nasir tahtadan yapilma putlara tapan araplari 

toplayarak Calonicus’a gitti. Bunlar hiristiyanlann kiliselerinde 

ikamet ettiler ve hiristiyanlan, biitiin masraflanni yiiklenmege 

mecbur ettiler. Bunlar harbederek Rapekah §ehrini felakete ug- 

rattilar. Bu sirada Patrik Cy r i ac u s ve Edessah Theodosius 

§ehirde bulunuyorlardi. Ortahkta hukum siiren kithk yiiziinden 

piring ve hububattan yapilma ekmek yemi§lerdi. Daha sonra, 

sulh olduysa da bunun sulha benzer yeri yoktu. Qiinku Aku- 

la’lilar Calonicus’a, Iraniilar da Rapekah’a hakim idiler. 

Aym yil Me'mun, birgoklarimn Emin den §uphe ettik- 

lerini gorerek ordu kumandani H a r t a m a ile Tahir i Bag- 

dad’a gonderdi. Bagdad halki iki partiye ayrilmi§laidi ve 

biitiin §ehir bu ayrihk yiiziinden istirap gekiyordu. Birgoklari 

hiikumdarlarin hazinelerine gidip altin ve esvap galiyor, sonra 

birbirlerini soyuyor ve bu yiizden yagmaciliga ali§iyorlardi. 

Bagdat’ta ta§ bulunmadigi igin bunlar kiliselerin direklerini 

kirarak bu ta§lari manciniklarla atiyorlardi. Bunun iizerine 

Emin, Hartama'ya haber gondererek canina ve malina 

dokunulmayacagina dair yemin etmesini istedi. O da yemin 

etti. Tahir bu hadiseden haber ahnca hiddetlendi, bir takim 

muhafizlar gonderdi ve Emin i geceleyin bir sal ile kagarken 

yakaladi. Emin kendini nehre atti, yiize yiize kagti ve bir 
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koyliinun evinde saklandi ise de burada bulundu, oldiiriildii, 

kellesi bir mizraga saplanarak, haftanm birinci giiniine miisadif 

hicretin 198. yilinin muharrem ayinin 5 inci giinii Bagdat’ta 

dola§tinldi (m. 813.) 

E mi ride n sonra karde§i Me'mun 20 buguk yil hiikiim 

siirdii. Bu halife ordu kumandani Hart am a yi Horasan’a 

getirtti ve onu Emirie yemin etmi§ oldugu igin oldiirdii. 

Hartama’nin arkada§lan hiddetten kopiirdiiler ve Balani (Bala- 
na§ ?)'ye giderek onu olduren adami oldurduler. Me' mun da 

biitiin bu adamlari kazikladi. 

Sonra Na s i r, Kays’e mensup araplari (yani; tahtalara 

tapanlari ?) topladi ve Halepteki Kavvaik nehri iizerinde 

karargah kuran Ta n u k ' lara kar§i hareket etti. Muharebe 10 

gun devam etti. Tanuk' lar otekilerin dengi olmadiklari igin 

erkek kadin geceleyin Kinnesrin’e gekildiler. Kaysiler’le 

Halepliler bunlann zengin kuma§larla ve turlu tiirlii ticaret 

mallari ile dolu olan buyuk depolarini soydular. Bunlar bir 

miiddet once, nasil dinlerini terkedip bu yonden giplak kaldi- 

larsa, bu defa da servetlerini de vererek yine giplak kalmi§lardi. 

Biitiin bunlardan sonra Me'mun ordusunun kumandani 

Tahir 4.000 tranli asker ile Calonicus’a gelerek asileri kova- 

ladi ve tediye edilecek vergileri ve hediyeleri, asilerden daha 

fazla agirla§tirdi. Kendisi, Serug ve Edessa halkina o kadar fena 

muamele etti ki, paylarina dii§en hisseyi layiki ile alamayan 

arkada§lari onu oldiirmek igin toplandilar. O da bunu gorunce 

kendisini duvardan a§agiya atarak Calonicus’a kagti. Arkada§- 

lari sabahleyin onun ka^mi§ oldugunu goriince, Nasir'm geri 

doniip kendilerini yakalamasindan korktular, kagtilar ve Edessa 

ahalisi agir vergilerden kurtuldular. 

Daha sonra Na s i r, Tahir e tarafdar olan Iranlilarm 

iizerine yuriiyerek adamlarini elli§er elli§er, yiizer yiizer gon- 
A 

derdi, bunlari yakaladi ve koyun siirusii gibi oldiirdu. Asi 

Nasir ile A mar Edessa’ya giderek burasini yagma etmek 

istediler ve buraya kar§i gok §iddetli bir muharebe a^tilar. 

iranhlar ile yerliler surlara giderek dogii§tiiler, kadinlar da 

ta§lar ta§iyarak ve dogii§en erkeklere su dagitarak muharebeye 

i§tirak ettiler. Surlara gidip harbe i§tirak etmeyenler dua ve 

ibadetle me§gul oldular. Tall Mahre’li Patrik Mar Dionysius 



216 ABU’L- FARAC TARiHi 

“ben de bu dua edenlerin biri idim. Allah da bizi korudu, 

A m a r\ maglup etti ve asiler de doniip gittiler,, diyor. 

Bagdat ahalisi asilerin kuvvetine bakarak, Me1 mu nun 

uzakta oimasina mebni, onun amcasi Mehdi oglu Ibrahim i 

getirdiler ve hiikiimdar yaptilar. Bunun iizerine Me' mun un 

ordu kumandani Hasan, kari§ikhklar yiiziinden Akula’ya 

gitmi§ oldugu halde Bagdatlilarla harbetmek igin hazirlandi. 

Calonicus’daki evine asileri kabul eden Tahir bunlarin bir 

kismina hediyeler vermi§, ba§kalanm da nahiyelere tayin 

etmi§ti. Netekim Kurey§li Ibrahim'i Harran hakimi yapmi§ti. 

Bu adam Harran'daki evinin ust odasinda dola§tigi sirada bazi 

yeni binalar g6rmii§, bunlarin kime ait oldugunu etrafindaki 

araplara sormu§, bunlar da §u cevabi vermi§lerdi : Ubunlar 

hiristiyanlarin, devrinizde in$a etmi§ olduklari kiliselerdir ve 

miislumanlar bu yiizden size kar$i kiiskiindurlerO da kizdi 

ve yeni kiliselerin yikilmasini emretti. Bu yiizden ak§am olma- 

dan Harran’daki buy uk kilisemizin mezbahi ve Kura’daki 

Meryem kilisesi, Mar George kilisesinin kuglik bir kismi, Halki- 

donyahlarin, Nasturilerin ve yahudilerin kiliseleri ve mabetleri 

yikilmi§di. Bu adam geceleyin uyurken Allah onu, riiyasinda 

titretti, o da sabahleyin hiristiyanlari gagirarak yiktirdigi kili¬ 

seleri yeniden yapmalarmi soyledi. Hiristiyanlar da birkag giin 

iginde tahrip olunan yerleri yeniden yaptilar. Bu lbrahimy 

Harran’daki mii§riklerin ayinlerini agiktan agiga yapmalanna 

miisaade etti. Bunlar da ciir’etlerini o kadar ileri gotiirdiiler ki, 

bir okiizii en miikellef elbiselerle siisleyerek ba§ma ^igeklerden 

bir tag gegirdiler, boynuzlarina kiigiik ganlar takdilar, erkekleri 

§arki soyleyip zurnalar galarak gar§ilarda bu hal iizere dola§- 

tliar ve boylece kendi ilahlarina kurban sundular. 

Tahir Edessa hakimligine Abd El-’Ala’yi tayin etti. O da 

halki gok agir vergilerle tazyik etti. Edessa halki, evlerinde 

banndinlan kimseler yiiziinden §ikayet ettikleri zaman bu adam 

§u cevabi verdi: „ sizler Romahlarm devrinde bu topraklarda 

istediginiz gibi dmiir surdiiniiz. Bizim atalarimizsa Qiplak Roller de 

dola$iyor, develerini soguk/arda otlatiyor} soguk onlari yakiyor ve 

steak, vucutlarim kavuruyordu. Bu memleketi kdicimizin hakki 

olarak fethettigimize gore, onu bize devretmegi nigin gug bulu- 

yorsunuz.„ Bunun iizerine Edessa halki hiiziin ve keder iginde 
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gikip gittiler. Tahir, Calonicus ile Rapekah arasindaki duvan 

in§a etti ve kendini kuvvetlendirdi. Bu adam filozoflarin yazi- 

larini ve tefsirlerini okumak ve filozoflarla d(i§up kalkmak 

merakhsi idi. 

Bin yuz otuz (m. 819) yilinda Me' mun, Horasan’dan 

Bagdat’a geldi, amcasi Ibrahim de kagarak gizlendi ve 

Bagdad ahalisi hukumdarlarim sulh iginde selamladilar. Binyiiz 

otuz iki (m. 821) yilinda Me' mun, Tahir i Horasan valiligine 

tayin etti ve Tahir'm oglu Abdullah'm mevkiini yiikselte- 

rek onu babasinin yerine tayin etti. Bu sirada asi Ndsir 

kuvvetlendi, Bet Bala$ kalesini satti ve askerlerini toplayarak 

Calonicus’a yakin bir nehir olan Hani’ye askerleri ile geldi. 

Qar§i ahalisinin yardim ettigi Isa ona kar§i gelince, Nasir 

hepsini oldiirdii, koyleri soydu ve burada ne varsa hepsini 

ele gegirdi. 

Bunun iizerine Me'mun muhim bir harp adami olan 

§ebip'\ segme 7.000 Iranli ile gonderdi ve bunlar Nasir'a 

hiicum ettiler. Bu hiicum kar§isinda Ndsir'm ba§indaki arap- 

lar yiizlerini gevirdiler (yani kagtilar). Iranlilar, fakir esnafi 

soyuyor, yiyip igiyor ve asiyi hezimete ugratmi§ gibi o^iinuyor- 

lardi. Halbuki Nasir, tekrar geldi ve Iranlilar korku yiiziin- 

den kirildilar. §ebip muvaffakiyetsizlige ugradigini gorerek 

geceleyin gizlice Antakya’ya gitmek istedi. Nasir bunun 

farkina vararak onu takip etti, onunla beraber olan Iranhlarm 

3.000 ini kesip bigti ve geride kalanlarini esir etti. $ e b ip, 

ba§inda kalan birkag ki§i ile birlikte Bagdat’a kagti. Nasir da 

Serug nehri, yani Mabbug civarindaki Sugra nehri iizerinde 

bulunan koylerde bir pusu kurdu. Herkes, i§ine gittigi sirada 

bunlarin taarruzuna ugradi ve bunlar erkekleri de, kadinlan 

da oldurdiiler. Qiftgilerin ve fakirlerin birgogu Borim manasti- 

rina gitmi§ olduklari igin Nasir burasini tutu§turdu ve manas- 

tirda buiunanlardan birkagi yanarak olduler. Kagmak igin 

kendilerini atip dii§enler pargalanmi§lar, o da bunlarin ba§la- 

rini keserek Serug’a g6tiirmu§tu. 

Me'mun bu hadiselerden haber ahr almaz Tahir oglu 

Abdulla h'\ 20.000 adamla gonderdi. O da Bala§’a taarruz ede- 

rek §iddetli bir muharebe neticesinde §ehrin surunda rahneler agti, 

§ehre girerek Nasi r’m taraftari olan asileri yakalayip ayaklanna 
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zincirler vurduktan sonra Bagdad’a gonderdi. Bunun uzerine N a- 

s i r, Serug’un hududu iizerindeki hiristiyanlari ve iranlilari kesti. 

Bin yiiz otuziig (m. 822) yilinda Leo yeniden kuvvetlenerek 

asilzadelerin birgogunu oldurdu. Romalilar da bu adamin va- 

ziyetini dii§iinerek onu oldiirmege ve ordu kumandam Michael’i 

yerine gegirmege karar verdiler. Leo bunun farkina varinca 

Michaeli yakaladi ve Isa' nin haga gerildigine tesadiif eden cu- 

ma giinii onu haga germek igin hazirlandi ise de karisi onun 

bu giinde katlolunmamasi igin §efaat etti. Bunun iizerine Leo 

(Michael?) valiiere (yahut asilzadelere) haber gondererek “beni 

kurtarmazsaniz hepinizin de hiyanette hana ortak oldugunuzu 

if$a ederim„ dedi. Asilzadeler de bu baski kar§isinda mezba- 

hin oniinde durup dua etmekte olan kiralin iizerine atildilar, 

onu oldiiriip Michael’i getirdiler ve kiral yaptilar. Bu adamin 

4 yil kirallik etmesinden sonra karisi Thekla oldii, o da Cons- 

tantin’in torununu rahibelik manastirindan gikararak onunla 

evlendi. Bu kadin, bir erkek goguk dogurdu. Kendisi kiraliga 

iren’in torunu oldugu igin oglunu yahudilerin tesirinden uzak 

tutarak yeti§tirmege istekli oldugu halde bu hatti hareketi ile 

oglunun katline sebeb oldu. Qiinkii Michael’in papazi bir ya- 

hudi idi ve bu yahudi hiristiyanliga inanarak vaftiz edilmi§ti. 

Bu sirada Me' mu n, kiral Constantin in oglu oldugu- 

nu iddia eden Thaoma'yi gagirdi ve onu bir ordu ile Istan- 

bul’a kar§i gonderdi. Thaoma §ehir kar§isinda gadirlarini 

kurdu ve 6 ay §ehri felaketlere ugratti. Bunun uzerine Michael, 

arap esirlerine miiracaat ederek, Thaoma'ya kar§i harbettikleri 

takdirde kendilerini memleketlerine gondermegi vadetti. Boy- 

lece Romalilarla araplar birlikte harbederek Thaoma'nm or- 

dusunu kirdilar. Thaoma bir kaleye kagmakla beraber yaka- 

landi, elleri ve ayaklari kesildi ve bir nuzrak uzerine kazik- 

landi. Fakat Michael araplara verdigi sozii tutmadi ve arap 

esirlerini serbest birakmadi. 

Binyiiz otuz be§ (m. 824) yilinin ilk te§rin ayinda Tahir, 

Khi§sum gehrine kar§i hareket etti, §ehre kar§i, bir merkep yiikii 

agirliginca ta§lar atan mancimklar kurdu. Khi§sum’un 5 duvari 

ve bir di§ suru bulunuyordu. Nasir, hiristiyan kadinlarinin go- 

cuklarini da ta§iyarak surlarin uzerine gikmalarini, aglayip siz- 

layak muhacimlann tass atmalarina mani olmalanni emretti. 
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Tahir oglu merhametli bir adam oldugu igin §ehre ta§ atil- 

masini menederek bu ta§larin yalniz surlara kar§i kullamlma- 

sini emretti. Bunun iizerine Nasir §ehrin kapisini agarak 3 

oglunu 200 yiik halis un, 300 yuk arpa, 500 koyun, 10 katir, 

10 kole, 3 cariye, 3 haremagasi ile gonderdi ve “sabahleyin 

kendim de gelecegim„ dedi. Bunun iizerine Tahir oglu, geng 

adamlara : “siz akrabalanmza ddniin de, merakta kalmasmlar„ 

diyerek gen donmelerini emretti. Sabahleyin Nasir kapidan 

gikti ve yaya yiiriiyerek ilerledi. Yakla§inca igildi ve Tahir 

oglunun ayagini ve elini optii. Tahir oglu da indi ve iki 

adam oturdular, gizlice konu§tular. Nasir kalkarak §ehre don- 

dii ve 20 gun sonra Calonicus’a Tahir oglu nun yanina gi- 

decegini iddia etti. Tahir oglu basitligi yiiziinden ona inan- 

mi§, Nasir in oglu Mansur u yanina olarak Samosata’ya gitmi§ 

ve oradaki asiyi yakalami§ti. Nasir ise Khi§sum’u kurmaga 

gali§iyor ve tahkim ediyordu. Sonra Tahir oglu'na haber 

gonderdi ve “ben seninle harp igin hazirlandim, oglum Man¬ 

sur a gelince onu Bagdat'ta hapsetmekle iktifa etme. Onu ate$- 

te kizart ve etini ye„ dedi. 

Tahir oglu Agustos ayinda gadirlanni Khi§sum oniinde 

kurdu ve bu §ehre kar§i son derece §iddetli bir harp agti. 

Nasir, bir kimsenin oluleri igin aglamasina miisaade etmi- 

yordu. Di§ duvarin yikilmasi iizerine Nasir tekrar Hiristiyan 

kadmlarini, gocuklan ile birlikte surlarin iizerine gondererek 

aglamalarini istedi. Tahir ogluda bunlara aciyarak haibi 

durdurdu. Askerler ki§lamak igin kendilerine evler kurmu§- 

lardi. §ehir iginde kitlik o dereceye varmi§ti ki, bir merkep 

ba§i 10 zuzeyt satililiyordu. Bunun iizerine Nasir iimidi 

keserek Tahir oglu ile gizlice konu§tu ve kendisi ile arka- 

da§lari katirlara binerek Bagdada gotiiriildiiler. Asilerden 

kurtulu§,l 136 (m. 825) yilinin mart ayinda vukubuldu. 

Aym yil Basra’dan 30.000 ki§i gemilere binerek, Hindis- 

tan, Qin ve Iran’dan gelen gemileri soymakla me§gul olan 

Bahreynlilere kar§i hareket ettiler. Bunlar Bahreyn’e vardiklan 

zaman limanlarin nerede oldugunu bilmedikleri igin enginlere 

dii§tiiler. Bahreynliler ise kiigiik kayiklarla (yahut sallarla) 

gikarak biitiin Basralilari batirdilar. 
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Bu sirada Me man kendisine kar§i bir isyan hazirla- 

makta olan Kurey$ reislerinden 4 ki§iyi hapse atti. Bunlar, 

kalenin gar§isinda yangin gikaracak bir adamla gizlice anla§- 

mi§lardi. Hiikiimdar yangin yerine giktigi zaman, bunlar da onu 

oldiireceklerdi. MG man bu suikasti ke§fettikten sonra Ku- 

rey§i'leri geceleyin oldiirttu ve sabahleyin cesetlerini tah- 

tadan direklere astirdi. Me man, amcasi Ibrahim'i de 

yakaladi, fakat onun ya§h bir adam oldugunu gorerek hayatta 

kalmasina razi oldu. Bu adam ud galmak san’atini 6grenmi§ti. 

Geng erkekler ve kadinlar alip satarak ya§iyordu. 

Bu sirada Sari ve Gauri naminda iki asi Misir’i zapt 

ederek gakil toplar gibi altin topladilar. Bunlarin oliimleri 

(izerine ogullari Sari oglu Ubeyd, Fostat ile Misirin cenub 

kismmin, Gauri ogluAhmed'te IVlisir’in §imal tarafinin valileri 

oldular. 

Bin yuz otuz yedi (M. 826) yilmda Tahir oglui Ari§’e 

geldi. Ahmed onu kar§ilamaga gikararak, oliimii sirasinda 

“memlekette, ne kadar altinim varsa gorecegim itibar da o nis- 
bette olur„ , diyen babasi Gaurz’nin mallanna dokunulmamasi 

igin soz aldi. LJbeyd ise 80.000 ki§ilik bir orduya malik oldugu 

igin mukavemet etti (yahut isyan etti). Bunun (izerine Tahir 

oglu nisan ayinda Fostat’a kar§i hareket etti ve buraya 

erzak gitmesine imkan veren kara ve deniz (yani Nil nehri) 

yollarini kesti. Ubeyd bunun (izerine canina ve malina doku- 

nulmayacagina dair soz istedi, Tahir og/unun yanina 

giderek onunla sulh yapti ve ikisi birlikte yediler, igtiler. 

Bin yiiz otuz sekiz (m. 827) yilmda Tahir oglu, Enduliisliiler 

tarafindan zaptedilen Iskenderiye’ye kar§i hareket etti. Endiiliis- 

liiler buradaki hiristiyanlari ve yahudileri kogarak onlarin 

evlerine yerle§mi§lerdi. Iskenderiye’yi istiraba d(i§(iren harp ve 

aglik 9 ay devam etti ve nihayet Tahir oglu burasini zapta 

muvaffak oldu ve bura ahalisinden 50 (5 ?) ki§iyi Calonicus’a 

gonderdi, geride kalanlar da kendi yurtlarina dondiiler. Tahir 

oglu Afrikayi da fethetti ve buranin diiriist adamlarindan 

ikisini Afrikalilann ba§ina ge^irdi. 

Bin yiiz kirk (m. 829) yilmda Roma Kirali Michael oldii ve 

oglu Theophilus onun yerine gegti. Babasinin ol(im(inden 

4 yil once tag onun ba§ina gegiri!mi§ti, giinkii Mi c h a e l, karisi 
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Thekla'nin oliimiinden sonra, Romahlann, iki kere evlenen 

adamin hiikiimdar olmasina razi olmamalarina mebni taci ba- 

§ina gegiremedigi gibi, taht iizerine de oturamadi. Michael’in 

manastirdan aldigi ikinci karisi, kocasinin oliimii iizerine tek- 

rar saglanni tira§ ettirdi ve rahibelik hayatina dondii. 

Bu sirada, miisliiman olan Kiirdanya ahalisi goktanberi 

beklenen Mehdi nin zuhuru iizerine Araplara kar§i isyan 

ettiler. Bu Mehdi, yiiziinii orterek dola§ir ve kendine Me si h 

ve Ruhulkudiis derdi. Birgok kimseler onun etrafinda top- 

landilar, o da Kardevaya memleketinin daglarinda bir mevki 

tahkim etti. Me'mun bile bu adamdan korktu ve ordu kuman- 

dani Hasan 1 ona kar§i gonderdi. Hasan onu Kartamin 

manastirini soydugu sirada Tur Abdin de yakaladi. Bunun 

iizerine Kiirdanya’lar kirildilar ve Mehdi, ermeni A hud 

oglu isak' in memleketine kagti, fakat isak onu tutarak kel- 

lesini kesti. 
Sonra Kii r da n y a ’ lar tekrar toplandilar, isak' in kale- 

sine kar§i gadirlarini kurdular, kendisi bu sirada kalenin di§inda 

me§guldu. Kalenin iginde bulunanlar fena korktular. Isak' in 

kayin biraderi olan rahip, Kii r d a n y a ' larin kaleye girmek 

iizere olduklarini goriince bir mizrak aldi, duvardan atladi. 

Kiirdanya’lann reisine dogru yiiriidii, mizragi ona saplayarak 

oldiirdii. Sonra incinmeden kaleye dondii. Geceleyin kale 

iginde bulunanlar agladilar, Allaha yalvardilar ve kurtanlma- 

lan igin niyaz ettiler. Isak'in karisi olan mutekit kadin 

emdirmekte oldugu oglunu Allahin huzuruna sunarak goz ya§- 

lari doktii. Bu sirada Isak ile cesur askerleri yeti§tiler ve 

Kurdanya’lar kagmak iizere yiizlerini gevirdikleri halde kar 

yiiziinden adim atamadilar. Bu yiizden bunlarin gogu imha 

edilmi§, olduriilmii§, kagabilenler ba§larina Harun naminda 

bir reis gegirdilerse de A l i bu adami oldiirdii. Daha sonra 

bir goban olan Babek zuhur etti ve bunlarin birgogu Roma 

kirali Theophilus' a kagtilar. Bulgarlar da bu hiikiimdara 

tabi bulunuyorlardi. Kiral, Bulgarian topladi, Zubatra’nin oniine 

kadar ilerledi ve burasini fethetti. Kiral buradaki erkekleri 

oldiiriip kadinlari ve bakireleri alip goturdii ve §ehri yakarak 

geri dondii. Araplar bu §ehri yeniden kurdular. 

Bir yil sonra asilzade Amanuel, Theophilus' a 
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kar§i isyan etti ve Me’mun’a gelerek Roma diyarini istilaya 

te§vik etti. Me'mun da haziran ayinda istilaya giri§ti ve 

Kapadokya’da 4 kaleyi zaptetti. Bin yiiz kirk iki (m. 831) 

yilinin Mayis ayinda Me' man yeniden istilaya te§ebbiis ede- 

rek gadirlarini Lolon (Lulwah?) civannda kurdu, fakat buraya 

hakim olamadi. Bir yil sonra ahali agliga ugramak yuziinden 

Ujayr’i teslim ettiler. A man a el de araplari birakarak The- 

o phi l us' a dondii. Bu yiizden hiddentlenen Me' mu n Roma- 

lilari gignemek (yahut ezmek) iizere hareket edecegine dair 

yemin etti. Theophilus bundan haber alinca korktu. Me ' mun' a 

sulh yapmak igin haber gonderip vergi verecegini bildirdi. 

Me' mun verdigi cevapta Usulhu $u sart dahilinde yaparim; 

o da heni hukumdarimz olarak ilan etmenizdir. Vergi miktarina 

gelince goklugundan veya azligindan §ikayet etmiyeceg\m„ dedi. 

Theophilus bu cevap kar§isinda sustu ve hig bir haber gon- 

dermedi. 

Me'mun Kilikya’ya gitti. Burada kendisine bir sahtekar 

gelerek, kirallar hanedanina mensup oldugunu soyledi. Me 'mun 

bu adami kar§iladi ve Halkidonyahlarin patriki Job'a bu 

adami kiral yapmak ve taci ba§ina gegirmek igin emir verdi. 

O da bu §ekilde hareket etti. Bu adam Romalilarin kararga- 

hinda 2 yil ya§adigi halde hig bir kimsenin kendine iltihak 

etmedigini gorerek Me'mun' un oglu Ebu Ishak oniinde 

musliiman oldu. Piskoposlar da bu adami tayin eden patrik 

Job' un yaninda topiandilar ve onu aforozladilar. 

Bin yiiz kirk iig (m. 832) yilinda Me'mun Misir’a kar§i 

hareket etti. Patrik Mar Dionysyiiis ona refakat etti. Bunlar 

evvelce i§itilmiyen bir hadiseyle kar§ila§tilar ve Nil nehrinin 

donmu§ oldugunu gordiiler. Me' mun, Mayis ayinda Roma 

diyarini istila etti. Iki oglu, Mu’tasim ile Abbas yaninda idiler. 

Me'mun, Araplarin tahrip ettigi Tuani’yi yeniden kurmak igin 

i§giler topladi ve burada hastalanarak hicretin 218 yilinin 

4 iincu ayinin 8 ine miisadif gar§anba giinii vefat etti ve 

Kilikya’daki Tarsus §ehrinde gorniildii (m. 833). 

Me'mun dan sonra oglu Mu'tasim 8 yil, 8 ay hukiim 

siirdii. Me'mun un oliimii iizerine ogullarindan hangisinin yeri- 

ne gegmesi lazim geldigine dair araplar arasinda iig giin devam 

eden §iddetli miicadeleler oldu. Bunlann toplantilari sirasinda 
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birdenbire kapinin perdesi agildi ve Abbas goriinerek “salta- 

nat Mu'tasirn indir, hepiniz onun omrii afiyetine dua edin„ dedi 

ve bunun iizerine karargahta siikunet hasil oldu. Mu'tasim 

Tuana’daki binalari ve binalarin medhallerini ve gegitlerini 

yiktiktan sonra Bagdat’a dondii. §iddeti yiiziinden ho§nut 

olmamakla beraber e§raf onu kar§ilamaga giktilar. 

Mu'tas im saltanat makaminda iyice yerle§tikten sonra 

kendi ikameti i^in muhte§em binalar yaptirmaga ba§ladi. Zevk 

siirmek igin havuzlar ve bahgeler viicuda getirdi. §ahsan son 

derece sefih bir adamdi ve §arap igmege gok dii§kundu. Kendisi, 

Zut korsanlarin Firat ve Dicle koylarina musallat olduklarini 

ve kii^iik kayiklar iginde hareket etmek yiiziinden askerlerinin 

haklarindan gelemediklerini gorerek esir olarak getirdigi Misir- 

lilarin denizde balik gibi yiizmelerinden ve deniz harplerine 

ali§ik olmalarindan istifade etti. Bunlar da Zutlar a kar§i miz- 

raklar kullanarak hepsini ortadan kaldirdilar. Zutlar bu §ekilde 

maglup edilmi§ler, akrabalari ile birlikte yakalanip Bagdat 

hapishanesinde mahvolmu§lardi. 

Bu sirada Bahreyn denizinde buyuk bir balik zuhur etti. 

Bir mil boyunda idi. Bu balik 3 ay denizi altust etti. inci 

^lkarmak igin denize dalanlar bir i§ yapamaz olmu§lardi. Ni- 

hayet Allah bir kiigiik balik gonderdi. O da bu buy uk baligin 

kulagina girerek oliimune sebep oldu. Dalgalar bu bali^i 

denizden sahile atti. Fakat eti ate§te pi§miyordu. Onun igin 

halk bu baligi gune§te kuruttular ve etini pargalayarak yedi- 

ler. Bu sirada Horasan valisi Tahir oglu Abdullah'a 

o sene dogan bir gocugu getirdiler. Qocuk bir yil iginde tam 

bir erkek olmu§ ve erginlik killari bitmi§ti. Bu da gayri tabii 
bir hadise idi. 

Bin yiiz kirk alti (M. 835) yilinda Zubatra nehri gecele- 

yin ta§ti ve §ehrin surunu yikarak evleri kapladi. iig bin ki§i 

evlerinin iginde boguldular. Bu sirada Dicle nehri de ta§ti ve 

Bagdad’taki evleri tahrip etti. 

Aym yil, isanin uruc giinii Ma h g r a y a l a r (miislumanlar) 

Khokeili Mar Qorc ve Mar Ahudemeh mabetlerini, yeniden 
•• 

in§a olunmu§ bahanesi ile yiktilar. Malatya valisi Omer, Roma 

diyarina akin etti ve kiral Theophila, onu kar§iladi. Ilk once 

Romalilar Araplari yendilerse de daha sonra Araplar iistiin 
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geldiler ve Romahlar kagtilar. Araplar kiralin karargahina gir- 

diler, yatagim da, list ba§im da yagrna ettiler. 

Bin yuz kirk yedi (M. 836) yilinda Mu'tasim, Neb a- 
d i s'ler, yani Nu b y a l z’lar kiralina haber yollayarak eski ade- 

te gore vergi gondermedigi takdirde kendisine kar§i ordu gon- 

derecegini bildirdi. Elgi buraya vardigi zaman Nubyali lar 

kirallannin olmu§ oldugunu, ana tarafmdan kiralin akrabasiolan 

Givargi (Core) adli bir gencin tahta gegtigini ve babasi 

Zekeriya nin memleketi idare ettigini gordii. Zekeriya 

Araplarin kuvvetli olduklarini anlayarak elgiye §u sozleri 

soyledi : “Size her yd vergi gondermek vazifemizdir. Size, 360 

kole ve insanlari taklit etmegi ogrenen maymuny deveku$u yani 

zarafeler (?) ve fil kemikleri (fil di$leri) ve pars derileri gon- 

dermekle miikellefiz. Fakat buna kar§i Arap kirallari da bize 

hediyeler, bugday ve kiymetli elbiseler gondermekte, sonra Arap 

memleketinde oturan Nubyaldarm vergilerini de toplayip bize 

gondermekte idiler. Araplar bunlari kestikleri igin biz de bizim- 
kini kestik. Fakat hukumdarmizin iyiliginden ve hanedammn 

buyukliigunden haber aldigimiz igin elgisi He konu$mayarak yeni 

kirahmizin §ahsan ona saygi gostermesini istiyoruzyf. Elgi, vazi- 

yeti Mu'tasim'a bildirdi. O da “gelsin„ dedi. Ve Misir vali- 

lerine bu adami hudut iizerindeki Asvan’dan kar§ilamalari, 

Fostat’a muvasalati iizerine e§yasini ta§iyacak develerin temi- 

nini ve giindelik masraf olarak 30 ar dinar vermelerini emretti. 

Boylece Givargi (Core) arap memleketlerinde seyahat etti. 

Kendisi egerlenmi§ bir deve iizerinde idi. Gayet miikellef bir 

§emsiye de onu giine§ten korumakta ve bu §emsiyenin ucunda 

altindan bir hag bulunmakta idi. Kiral bir elinde asa ta§iyordu. 

Geng Nubyalilar sagindan ve solundan yiiriimekte, ileriden giden 

bir piskopos hag ta§imakta, atlilar ve koleler at sirtinda kendisini 

takip etmekte idiler. Core, Bagdat’a geldigi zaman gar§ilardan 

gegerek hukiimdann saraylarmdan birine indi. Araplar diya- 

nnda ikamet eden ve eskiden Nubyahlann vergilerini topli- 

yan bir Nubyali vardi ki, kirala kar§i isyan ederek miisliiman 

olmu§ idi. Bu adam, Core aleyhinde bulunarak “kiral evladi 

degildir, bir sahtekdrdir„ dedi. Bu yiizden Mu'tasim Misir’a 

haber gonderip tahkikat yapincaya kadar Corc’u Bagdad’ta 

§ubat ayindan agustosa kadar ahkoydu. Mu'tasim, Nubyali 
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asinin yalan soyledigine ve Core un hakikaten bir kiral oldu- 

guna inandiktan sonra onu gagirtti ve askerlerinin kendisini 

kar§ilamasini emretti. Sonra Corc’u huzuruna kabul ederek 

kar§isinda oturttu ve onu tarn samtmiyetle selamladi. Ona 

mebzul hediyeler verdi ve hiirmet gostererek memleketine iade 

etti. Patrik Mar Dionysius der ki: “bu sirada Bagdad'ta idim, 

Mu'tasim'i iki nehir, yani Dicle He Firat arasinda in$a ettigi 

yeni §ehirde gordiikten sonra, tabibi Siileyman i bana gondererek 

Nubyahlar kralim kar$ilamami soyledi. Ben de birgok piskopos- 

larla ve miiminlerle birlikte giderek kiralin 20 yaglarinda, zeki 

bir geng oldugunu gordiim. Kiral terciiman vasitasi z/e bana 

dindarligindan bahsetti ve bid'atlara kari^maktan tiksindigini 

soyledi. Haftanm ilk giinii yaptigim ayine, o da, maiyeti de 

i$tirak ettiler. Onlar da ayin esnasmda kullanilan mukaddes 

e$ya ve kaplari birlikte getirmi§lerdi.„ Bu sirada iranda arap- 

lara kar§i isyan eden ve araplardan onbinlercesini oldiiren 

Harzemli Babek maglubiyete ugradi ve ordusunun kumandani 

Nasir, tarafdarlarindan bir^oklari ile beraber Theophila’nin 

yanina kagtilar ve hiristiyan oldular. 

Bin yiiz kirksekiz (M. 837) yilinda Theophila tekrar 

Zubatra’ya kar§i yiirudii. Araplari da hiristiyanlari da, yahu- 

dileri de insafsizca mahvetti. Daha sonra Malatya’dan gegerek 

burasini da yakip yikti ve Samosata’ya kar§i ilerledi. Rabia'ya 

mensup bir kisim araplar ile Malatya ahalisinin bir kismi 

toplanarak Romalilara kar§i yiiriiduler. Fakat araplar yenildiler 

ve iglerinden 4.000 ki§i maktul dii§tii. Theophila da Malatyali- 

lara hiicum igin geri doniip teslim olmadiklari takdirde Malat- 

ya’yi Zubatra’ya gevireeegini bildirdi. Bunun iizerine hakimler 

ve asilzadeler onun yanina gittiler, hediyeler takdim ettiler, 

Malatya’daki Roma esirlerini ona teslim ettiler; o da gadirlarini 

sokerek gitti. Harzemli asi Babek kuvvetten du§tiigiinu 

goriince parasini hayvanlara yiikledi ve 400 adami ile birlikte 

Roma memleketine kagti. Ermenistan’a vardigi zaman ismi 

Estafana olan bir asilzade onu ok§ayarak ve kendini agir- 

lamak istedigini soyleyerek evine goturdii; evine soktuktan sonra 

ona zincirler vurdu. Bunun iizerine Mu't a s i m ordu kuman¬ 

dani Af$ i /?’i hediyelerle birlikte Es t afa n a’ya gonderdi, o da 

Abu l-Farac Tarihi, F. IS 
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Babek'i verdi ve Babek katlolundu. Qunkti bu adam arap 

askerlerinden 100 binden fazlasini oldurmu§tu. 

Bin yiiz kirkdokuz (m. 838) yilinda Mu’tasim Roma mem- 

leketine, Tarsus kalesinden 20.000 adamla girdi ve ordu 

kumandani Af§in’i diger bir istikametten 30.000 ki§i ile yola 

gikardi. Mutcisim, Nicaea’ya geldi, §ehri bo§ bularak surlarim 

yikti. Buradan Ankaraya gitti, fakat burada da bir kimseyi 

bulamadi. Qiinkii halk Amurin namindaki buyuk §ehre kag- 

mi§ti. O da Ankara’nin surunu yikti. 

Bunun iizerine Theophila, Af§in’e kar§i hareket ederek 

araplardan 3.000 ki§iyi oldurdii. Derken, §ani yuca olan Allah 

§iddetli bir yagmur firtinasi gonderdi. Theophila 2.000 ki§i ile 

bir kenara gekilince diger Romahlar kiralin 61duriilmu§ oldu- 

gunu sanarak istanbul’a kagtilar. Yagmur gegip hava agilmca 

sayilari gok iistiin olan arap askerleri Theophila’nin 2.000 

askerini sardilar. Fakat manciniklar getirerek ta§ atincaya 

kadar bunlara bir§ey yapamadilar. Romahlar hiicum ederek 

olduler, oldurdiiler ve araplarin saflarini yararak gittiler. 

Ortalik karanlik oldugu igin Romahlar geceleyin gadirlarmm 

etrafina i§iklar yaktilar ve tela§ iginde Amurin e dogru yiiru- 

diiler. Buraya varinca Theophilius’un anasi tarafmdan gonde- 

rilen bir elgi ile kar§ila§tilar. Elgi, “geri donen Romahlar sizin 

dldiiriildugunuzu bildirdiler. Onun igin yerinize ba$ka bir kiral 

getirilmek iizeredir. Siiratle geri doniin,, dedi. 

Theophila, Amurin ordusunu harekete gegirdi. §ehrin 

kapilanni kapadi, §ehri ustura ucuna basiyormu§ gibi terkede- 

rek istanbul’a dondii ve ba§ka bir kiral segmek isteyen asilza- 

deleri bldiirdii. Mu’tasim vaziyetinden ho§nut olmadigi igin 

Uburaya gelmekle iyi etmedik,, diyerek geri donmek istedi ise 

de sirda§larindan Ahmed: “bir hiikumdarin eli bog olarak geri 

donmesi yakigik almaz. Amurin gehri buraya yakindir. gidelim ve 

bu gehri alahm„ dedi. Mu’tasim buraya gelerek §ehir etrafinda 

bir takim tepeler viicuda getirdi. Sur’un haricinde bulunanlar, 

sur’un dahiiinde bulunanlari ta§layor, igeride bulunanlar ta§ 

pargalan ile sur’a yakla§anlari oldurebiliyorlardi. Ug giin 

zarfinda iki taraf ta binlerce maktul verdi. Harigtekiler sur’da 

bir rahne agildigini gorerek biitiin mancimklari buraya getir- 

diler ve iki giin iginde rahneyi geni§lettiler. igeridekiler bu 
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rahne oniinde toplandilar ve miidafaayi bu nokta uzeriade 

teksif ettiler. Bunun iizerine Romalilar, kiral Theophila’nin 

tarafina gegmek istediler ve kira! miisaade ettiginden piskopos 

ile asilzadelerden 3 ki§i §ehirden gikip §ehri bo§altmak ve 

gitmek igin miisaade istediler. Fakat Mu’tasim, birgok adamlari 

6ldiirulmii§ oldugu igin kati yureklilik gosterdi ve onun igin 

bu ricayi kabul elmedi. 

Bunlar §ehre gitmek iizere geri donerken adi, Bo din 

olan, asilzadelerden biri M u't a s i m in yanina dondii ve kendi 

akrabalanna dokunulmayacagina dair soz aldiktan sonra “ben, 

$ehri size kolayca teslim ederimdedi. Araplarin hiikumdari 

da ona 10.000 darik verdi. Bod in igeri girdikten sonra igeri- 

deki miidafileri gev§etmek igin ugra§ti ve bunlara “siz kdfi 

derecede arap bldiirdunuz, artik yeti$ir. Qtinkii ne yapsak $ehri 

kurtaramayiz. Muharebeden vazgegersek belki de bize acirlar„ 

dedi. Boylece araplar §ehre girdiler ve e§raftan Aetis\, 

Euparka yi ve §ehri teslim eden Bodin'i yakaladilar ve 

yigin yigin insan mahvettiler. Daha sonra araplarin fazla kan 

dokmemesi igin emir verildi, onlar da erkekleri esir ederek 

§ehri yagma etmege ba§ladilar. Halk esir edildikten ve evler 

yagma olunduktan sonra §ehri tutu§turdular. Burada birgok 

kiliseler ve manastirlar vardi. Olduriilenlerden maada 1.000 

bakire esir dii§mu§tu. 

Esirler bir araya getirilince, hukiimdar bunlann gok 

buyuk bir kalabalik te§kil ettiklerini gorerek 4.000 ki§inin 

olduriilmesini emretti. Askerler erkekleri ve kizlari analarinin 

kucaklanndan gekmege ba§layinca analar bagin§tilar. Bu 

bag:ri§ma hukiimdari hiddetlendirdi, o da derhal atinin sirtina 

atladi ve kolelerin elinde bulunan 3 esiri kendi eli ile oldiirdii. 

Daha sonra esir yiginlarini toplayarak ordu kumandanlarina 

ve hukiimdarin koleleri arasinda olan turklere verdiler, kismen 

de tacirlere sattilar. Bir hane halki satiliga gikanidigi zaman 

erkek gocuklar babalarindan uzakla§tinlmiyorlardi. Araplar, 

Romalilardan fazla, duvarda agilan miithi§ rahne’ye alaka 

gosterdiler. Qiinku kendi kitaplarinda “Amurin fethedildigi 

zaman saltanatlari son bulacaktir, „ diye yazili imi§. 

. Mu' t a si m, Amurin’in tahribi ile me§gul oldugu sirada 

karde§i Memun oglu Abbas ve ordu kumandam Uceyb onu 
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oldiirmek igin bir plan hazirladilar. Nasturi bir tabib, onlann 

hiyanetini ke§federek if§a etti. Hukiimdar da bunlari zincirlerle 

baglayarak develerin sirtina atti ve Amurindtn ayrildi. Araplar 

Mabbug’a giden yol iizerinde susuzluktan oldiiler. Mu’tasim, 

iilkelerine mektuplar yazarak Me' mu n oglu A boas'a. lanet 

okunmasini, onun biitiin arap ordusunu Romalilara teslim igin 
ugra§hgini bildirdi. 

Theophila, araplarin Amurin’de neler yaptiklanni goriince 

Zubatra’yi tahrip etmekle bu i§e sebebiyet vermi§ oldugu i$in 

kendini muaheze etti ve Kar§ene asilzadelerinden Basilius 

eli ile Mu’tasim’a hediyelerle beraber bir dostluk mektubu 

gonderdi ve araplar nezdinde esir olan Aetis’in bu mektubu 

arap esirlerine vermesini istedi. Sonra tehditlerle, hakaretlerle 

dolu bir mektup yazarak, sulh teklifinin kabul edilmemesi 

takdirinde, bunun Basilius tarafindan Mu'tasima verilme- 

sini emretti. Mu'tasim sulh mektubunu alinca arap esirleri 

ile birlikte Kurt Nd s i r’in ve Roma asilzadesi olup araplar 

tarafina iltihak ettikten sonra kendilerinden kagan Amanuel’in 

teslim olunmasmi istedi. Basilius Ubuna imkan yok„ dedi. 

Mu’tasim da (ipeki„ dedi “o halde harbe hazirlanin,,. Bunun 

iizerine Basilius tehditlerle dolu olan mektubu verdi. Bu 

mektup okununca Mu’tasim hiddetlendi ve Theophila’nm hedi- 

yelerini de geri gonderdi. 

Mu tasim, bunun iizerine Ebu Said'e emir gondererek 

bir istikamette akinlar yapmasim istedigi gibi, valisi olan 

B e § i r ile gol gocuklarinin daha ba§ka bir istikametten aym 

§ekilde hareket etmelerini bildirdi. Be§ir akin ettigi sirada 

Ndsir ile kurtler ona yeti§tiler ve esirleri kurtardilar. Daha 

sonra Ebu Said harekete gegti ve araplar iisttin gelerek 

Nasir 1 ve birgok kiirtleri oldiirdiiler. Bunlar bir suru kafa- 

taslarini toplayarak tuzladilar ve $ole getirdiler. Qol kadinlari 

harpte zafer kazanarak geri donen kocalarini kar§ilamak ve 

getirdikleri kurt kafataslari ile oynamak istedikleri zaman 

getirilen kafataslarmin kocalarina ve kiirtlere ait oldugunu 

gordiiler ve bu yiizden sevin^leri kedere dondii. Mu'tasimy 

Nasir m olduriilmu§ olmasindan sevindi ve Begirt boynuna 

asmak iizere altindan bir gerdanhk verdi. 
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Bin yuz ellibir (m. 840) yilinin Nisan ayinin 6 inci giinii, 

gok yiiziiniin §imal tarafinda bir kirmizi alamet goriindii. 

§iddetli yagmurlar ve tugyanlar Harran’a gok agir zararlar verdi. 

Haziran ayinda Erzeniirrum (Erzurum) da §iddetli zelzele oldu. 

Surlardan 18 kule dii§tii ve 200 kadar ki§i oldu. Temmuz ayinda 

Bagdad ve Basra’da aym giin ve aym saatte yangin gikti 

ve Bagdad’ta 5.000 den fazla diikkan yandi. Ayni giin Hora- 

san’da bir §ehir alt Cist oldu, biitiin ahalisi enkaz altinda kaldi 

ve §ehir bir yigin toz haline geldi. Bir giin sonra bu toz 

yigini yarildi ve iginden bir adam ile bir merkep diri olarak 

giktilar. Eyluliin 14 iincii giinii gok yiiziiniin §ark tarafinda 

buluta benzer bir§ey goriindii ve garba varincaya kadar 

§imale dogru hareket etti. Ust tarafi kan gibi kirmizi idi, alt 

tarafi hilal §eklinde idi. Biitiin gece her§ey bundan akseden i§ikla 

aydinlandi ve bu aydinliktan biiyiik kiigiik evler istifade etti. 

Bu sirada Romalilar deniz yolu ile Antakya’ya geldiler, tacirleri 

soydular ve ahaliyi esir ettiler. Mu’tasim’in emri ile limanin 

iginde bir kale in§a olundu. 

Bin yiiz elliiki (m. 841) yilinda Ebu Said, Roma diyarina 

giderek esirler aidi, geri donerken Romalilar Kilikya’da ona 

yeti§tiler. O da esirleri geri verdi. Bunlar tekrar ilerledilerse 

de hacalet iginde dondiiler. Romalilar akin ederek Hades’den, 

Mara§’dan ve Malatya’dan esirler aldilar. Bu sirada Theophila, 

Mu’tasim’a hediyeler gonderdi ve arap esirlerinin miibadele 

edilmesini istedi. Mu’tasim hediyeleri kabul ederek 2 misli 

hediyeler verdi ve “kanunumuz bir musliimani bir Romcili ile denk 

tutmaga miisait degildir. Fakat siz araplan iade ederseniz ve 

mukabilinde bir$ey istemszseniz, onlarin iki mislini size veririz 

ve her hususta size iistiin geliriz„ dedi. Roma el^ileri 50 deve 

yiikii hediyelerle geri dondiiler ve iki taraf arasinda sulh oldu. 

Bin yiiz elli iig (m. 842) yilinda Ebu Harab kiinyeli 

Temim adh bir adam isyan etti. Ag, giplak 30.000 ki§i onun 

pe§ine dii§tii. Kendisi giplakhgim, bir kadin etegi ile ortmek 

itiyadinda idi. Bu adam ayaklar altinda gignenen §eriati kis- 

kandigini iddia ederek ileri atildi ise de kendisi de alemi soy- 

maga ve kan dokmege ba§ladi. Sonra Kudiis’e giderek kilise- 

leri yakmak istedi, patrik ona fazlaca miktarda altin verdi, 

o da geri dondii. Ordu kumandani Reca ona kar§i hareket 
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etti, adamlanndan 8.000 ki§i oldurdii ve 1.000 ki§i esir aldi. Ebu 

Harab yaralanarak ele gegmi§ ve Reca tarafindan Mu ta- 

sim’a gonderilmi§ti. Bu sirada Kiirt reisi Muge, Kardu iiike- 

sinde isyan etti. iranlilar buraya gelerek ki§in ona kar§i hiicum 

ettiler, fakat kurtler iranlilardan 15.000 kadanni telef ettiler, 

giinkii iranlilar soguga tahammiil edemedikleri, parmaklan ve 

ayaklan dondugu halde, Kurtler dinlenmi§ olarak gadirlann- 

dan gikiyor ve taarruza gegiyorlardi. Bu sirada §iddetli bir 

kitlik ve korkung bir veba oldu, zorla alman yardimlar yiizun- 

den buyiik sikintilar gekildi ve asilerin tiiremesi de bu sikinti- 

lan artirdi. Dara, Nisibisi ve Ameaya erkekleri gete gete §ehir- 

lerinden gikarak yagmakarhk ediyor, iranlilar bunlara kar§i 

gelerek hepsini telef ediyorlardi. Bunlar Hiristiyanlari oldiir- 

medikleri igin araplar, hag i§areti kullanarak, kendilerini kur- 

tarmi§lardi. 

Bin yiiz elli dort (m. 843) yilinda Mutasim oldu. Olumii 

sirasinda gumu§ mukabilinde satin alinan 8.000 koleyi azad 

etti. Suvariler igin 40.000 at, yuk ta§imak igin 20.000 katir, 

ahiriara bakmak igin 30.000 kole birakmi§ti. Bu siralarda Roma- 

lilann kirali Theophila da olmu§tu. 

Mutasimdan sonra oglu Vasik 5 yil 9 ay hiikum siirdii. 

Bu halife memleketinin fukahasim §iddetli i§kencelere ug- 

ratti ve ellerinden onbinleree dinar aldi. Vcisik'in hukiim sur- 

mege ba§ladigi yil (ki, 1155 (m. 844) yilidir,) Theophila oglu 

Michael 3 yillik bir gocuk oldugu halde Roma tahtma 

gegti. Anasi Theodora memleketi idare ediyor ve ordu kuman- 

dani Emanuel biitiin ordunun ba§inda bulunuyordu. Romahlar 

sulha dair ve esirlerin mubadelesine dair konu§mak iizere 

araplar nezdine elgi gonderdiler. Vasik, elgiyi sevinerek 

kar§iladi ve babasi gibi “biz araplarla hiristiyanlari denk tutup 

mubadele edemeyiz„ tarzinda kiistahga sozler soylemedi. Belki 

her adama kar§i bir adam verilmesini kabul etti. Fakat Roma 

sefiri ilk once bu noktainazari begenmiyerek §u sozleri soyledi: 

“elimizdeki biitiin arap esirleri, bizim, muharebelerde ele gigir- 

digimiz askerlerdir. Sizin tarafinizdaki hiristiyan esirlerin gogu 

isey sizin, kdylerde ele gegirdiginiz askerler ile} ya$h adamlarf 

yagli kadmlar} kiigiik erkekler ve kizlardir. O halde bir adama 

kar§i bir adam verilmesini nasil kabul edebiliriz.?„ Mesele 
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giinlerce miinaka§a edildi. Nihayet elgi hire kar§i bir esasini 

kabul etti. Arap esirlerinin sayisi 4.362’ye vardigi halde hiris- 

tiyanlann sayisi daha az oldugu igin Vcisik adamlar gonde- 

rerek memleketi igindeki kole ve cariyeleri toplatti ve bunlari 

sahiplerinden satin aldi. Fakat Vasik bu gekilde hareket 

etmekle beraber sayiyi dolduramadigi igin, kendi sarayi igin 

segtigi Roma kizlarim da gikardi ve elgilerle birlikte gonderdi. 

Araplarla Romahlar Tarsus hududu iizerindeki Silavkia nehri 

iizerinde toplanmi§lar ve esirlerin serbest birakilmasi burada 

yapilmi§ti. Denildigine gore Vasik kendi elgilerine §u emri 

vermi§ti: “ kurtaracaginiz esir araplara, her$eyden evvel §12 suoli 

sorunuz : Kuran mahluk mudur, gayri mahluk mudur? Gayri 

mahluktur diyenleri serbest, mahluktur diyenleri Romalilarin 

elinde birakin„ . Va s i ky su toplama (idrar edememek) yiiziin- 

den oldii. Tabibler onu, sicak bir firina sokarak tedavi ediyor- 

lardi. Kendisi bu tedaviden faide gormeyince firini tabiblerin 

verdigi hararetten fazla kizdirarak igine girmi§, onu firinin 

iginden olu olarak gikarmi§lardi. 

Bu zamana kadar araplar fiituhat yapmaga, kahramanlik 

gostermege buylik ehemmiyet veriyorlardi. Fakat bu andan 

ba§layarak miilevves ve girkef itiyatlara kapilarak ya§amaga 

ba§ladilar ve kendilerini ayya§liga kaptirdilar. Bu Vasik, 

haris, sefih ve ahlaksiz bir adamdi. Bir muganniye igin kendi- 

sinden 100.000 altin dinar ile Misir vilayeti istenmi§ti. Parayi 

bulamayan hazinedarlari tarafindan men’olunmasa idi, alt ini da, 

vilayeti de verecekti. Nihayet Vasik, bu kadini 10.000 altina 

satin aldi. 

V a s i £’tan sonra karde§i Miitevekkil 14 yil, 9 ay 

hiikiim siirdu. Hakimiyetinin ba§langici, hicretin 231. yihdir 

(m. 845.) Bu halife hiristiyanlarin dii§mam idi. Bunlari, ba§larinin 

iizerinde yiinden baglar ta§imaga mecbur ederek ve bunlarin evle- 

ri di§inda bellerinde kemer bulundurmalarini icap ettirerek dii§- 

manligim gosterdi. Aym halife, hiristiyanlar iginde kole sahibi 

olanlari da elbiselerinin on ve arka taraflannda muhtelif renkli 

gizgi bulundurmaga mecbur etti. Onun emri ile, yeni yapilan 

kiliseler yikildi. Hiristiyanlarin eski de olsa geni§ olan kilisele- 

rinin bir kisminda mescit kuruluyordu. Hiristiyanlar Hosanna 

bayramlannda saliplerini yiikseltmiyeceklerdi. Miitevekkil 
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bunlara benzer bir takim emirleri yahudilere de verdi. Bundan 

ba§ka Peygamberin kizinin oglu olan Ali oglu Hiisey in- 

in kabrini de ortadan kaldirdi, etrafindaki evleri de yiktirdi, 

sonra bu sahayi siirdiirdii, ektirdi ve boylece; “mezarin bulun- 

dugu yeri tamamiyle ortadan kaldirdim, „ dedi. Onun devrinde 

Ni§apur’da, Peygamber oldugunu iddia eden bir adam, feri§teh 

Cibril'in, kendisine bildirmi§ oldugu sozlerden miite§ekkil 

oldugunu soyledigi bir kitap viicuda getirdi ve birgok kimse- 

ler onun pe§ine takildilar. Bu adam yakalanip dayak yedikten 

sonra iddialarinm ash olmadigini itiraf etti. 

Miitevekkil, devrinin ugiincii yilinda iig oglunu vila- 

yetlere vali olarak tayin etti. Mu n t a s i r, Afrika, Misir, Bet 

Nahrin, Asur, Habura, Circesium, Tekrit ile cenup iilkeler ve 

§ebha, Sabha ile Hindistan ve §aharzur’a kadar uzanan iilke- 

lerin, Isfahan, Kum, Ka§an, Kazvin ve butun Iran daglarinin 

valisi idi. Ikinci oglu Mutez, Horasan, Taberistan, Rey, Ar- 

minya ve Azerbaycan valisi olduktan ba§ka, butun arap mem- 

leketlerinin hesaplanna da bakmaga memurdu (yani maliye 

naziri idi). Ugiincii oglu Miieyy ed, §am, Emesa, Erdiin ve 

Filistin valisi idi. 

Araplarin 237 (m. 851) yilinda ermeni e§rafindan A$ot 

oglu Bakraty arap ordusu kumandani Muhammed oglu 

Yusuf'a. gelerek sulhtan bahsedince, Yusuf onu yakaladi ve 

zincirler iginde Bagdat’a gonderdi. Bunun uzerine Romalilar ve 

ermeniler birle§erek Yusuf' un bulundugu Taron §ehrine 

taarruz ettiler. Yu s uf bunlarla dogii§mek uzere hareket edince 

kendisi ile beraber olan askerlerin ?ogu maktul dii§tuler. 

Muharip olmayan araplara gelince, ermeniler bunlarin hepsini 

soydular ve Qinl giplak biraktilar. Bunlarin da gogu donarak 

oldiiler. Daha sonra arap ordusunun buyuk kumandani Boga 

geldi, Arminya’yi fethetti ve ermenilerin gogunu oldurdii. Daha 

sonra Boga} Tiflis’te isyan eden tiirk Zeyrek'e kar§i hare¬ 

ket etti, asiyi, Tiflis’in ortasindan gegerek akan Kur nehri 

iizerinde oldurdii ve burada 50.000 kadar adami yakti. Tiflis’in 

butun binalan servi agacindan yapilma oldugu i$in kolayhkla 

yaniyor ve kolayhkla sondiiruliiyordu. Bunlar da bir gun iginde 

ate§i sondiirdiiler. Bu sirada, Emesa halki da valilerine kar§i 

isyan ettiler ve onu oldurduler. 
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Araplar, Roma diyarinin bu sirada ba§inda bir kadin 

oldugunu gordiiler ve onu ku^umseyerek sulhu bozdular. 

Kiraliga Theodora da Romalilardan miite§ekkil bir ordu gon- 

derdi. Bu ordu 1172 (m. 861) yilinda Kilikya’ya kar§i hare- 

ket ederek Anazarba’nin butiinunii istila etti. Miitev ekkil 

bundan haber alinca haremagasi Na$if'\ kiraligeye elgi 

olarak gonderdi ve sulh yaparak esirleri serbest birakmak 

meselelerini konu§maga memur etti. Kiralige §u cevabi verdi: 

“sulh yapariZj fakat elimdeki araplari kurtarmak igin 20.000 

hiristiyan esirini nereden bulup vereceksiniz?„ . Bunun iizerine 

haremagasi kiraligeyi tath sozlerle ok§adi, o da 8.000 esiri 

tahliye ettikten sonra 12.000 i hakkinda §u sozleri soyledi: 

“bunlar vaftiz edildiler ve hiristiyan oldular. Bunlari size ver- 

memize imkan yoktur„. Denildigine gore, Na$if bunlari alarak 

gitti. Kiraliga geride kalanlarin da inanmalarina ve vaftiz 

edilmelerine ragmen gitmek istediklerini gorerek hepsini 

oldiirttu. Ba§kalarina gore bunlari kirali^enin haremagasi 

Nikola emir almadan oldurmu§tu. 

Bu yil, Habe§ halki (ki, bunlara B oj a y a l a r da denilir) 

ayaklanarak altin madenlerinde ve kiymetli ta$ madenlerinde 

gali§an araplari oldiirduler.Bu madenler Misir ile Bojaya hududu 

iizerinde idi. Adi Anbsse olan arap ordusu kumandani 20.000 

atli ve piyade ile bunlara hucum etti. Bunlar susuz bir giplak 

$61 iginde 3 giin yolculuk yapacaklari igin hayvanlarini bol 

miktarda levazim ve su ile yuklediler. Bojayalar deve sirtinda 

harbettikleri ve develer her hangi bir garip manzara veya 

sesten kolaylikla iirktiikleri igin Anbese askerlerine emir ver¬ 

di: onlarda biitiin hayvanlarinin boyunlarina kiigiik gingiraklar 

astilar. Araplar Bojayalara hucum ederek gogunu oldurdiiler, 

bunlarin hukiimdari araplara boyun egerek her yil eskisi gibi 

400 yuk vermege ba§lami§ti. 

Bu sirada Gab rail b. Boht i$u b. Givargis b. • • 
Boht I$u oglu Boht I$u tabiplikte §ohret kazandi. Halife 

Miitev ek kill tedavi ediyor ve giyini§, §eref, servet, kole 

ve cariye sahibi olmak bakimindan halifenin dengi sayiliyordu. 

Halife tarafindan o kadar seviliyordu ki, bir gun halife her 

zaman yaptigi gibi onu taht iizerinde yanina aldi. Tabip, roma 

ipeginden yapilma bir elbise giyiyordu. Elbisenin bir par^asi 
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s6kiilmii§tii. Halife, tabibi ile konu§urken bu sokiik par^ayi 

tabibin etegine kadar yava§ yava§ uzatti. ikisi, manyaklarin ve 

delilerin hikayelerinden bahsediyorlardi. Halife sordu: “bir 

deliye zincir vurmak lazim geldigini nasd anlarsimz Boht 

ho ?„ Tabip, halifenin, elbisesindeki sokiik ile oynayarak ne 

yaptigini biliyordu ve §u cevabi verdi *. “deli, tabibin elbisesin¬ 

deki bir sokiik ile oynayarak onu etegine kadar uzattigi zaman 

onun elini, ayagini baglamak lazim geldigini anlariz}}. Miite- 

vekkil, sirt ustu yatmcaya kadar giildii. Tabibi igin muhte§em 

bir elbisenin getirilmesini emretti ve bu elbiseyi ona giydirdi. 

Halife, tabibini bu kadar gok sevdigi halde giiniin birinde 

onu kiskandi ve tabibin, vermi§ oldugu bir ziyafetten sonra 

biitiin mallarini elinden aldi. Tabip bu ziyafette 5.000 masa 

hazirlami§ti. Her masa iizerinde kizarmi§ bir kuzu, iki horoz, 

iki giivercin, ug muhte§em §arap kadehi, tatlilarla dolu tabak, 

halis undan yapilmi§ tatli gorekler, giizel kokular ve mevsim 

yaz oldugu halde Asur daglarindan getirilen kafi miktarda buz 

bulunuyordu. Denildigine gore, halife onun biitiin vanni yogu- 

nu elinden aldiktan sonra, evinde kaian odun, komiir ve §arap, 

Mu k led oglu Hiiseyin tarafindan 6.000 dinara satin ahnmi§, 

o da bunlan 12,000 dinara satmi§ti. Bu Gab rail oglu Boht 

I?o kendini kilise kanunlarmin fevkinde tutuyordu. Qiinkii iki 

kadinla aym zamanda ya§iyordu ve bunlar ona 2 erkek evlat 

dogurmu§lardi ki birinin adi Gabraily digerinin adi Jon 
• 

idi ve bu ikinci gocuk Musul metropolidi olmu§tu. Boht I§o 

bu hadisden sonra ikbal yiizii gormedi. Eskiden abanozdan 

yapilma bir arabaya oturur ve halifenin sarayindan kendi 

konagina bu araba iginde giderdi. Onun hizmetinde bulunan 

adamlann sayisi 1.000 kadar idi. Gune§in gurubundan gece 

yarisina kadar tiirlii tiirlii sefahatlerle kendini eglendirir, gece 

yarisi kalkar, gok sevdigi siyah agalari ile beraber ibadet 

eder, ibadetten sonra sedirinin iizerinde oturur, gun dogunca- 

ya kadar incil okur, sonra bir hayvana binerek halifenin hiz- 

metine giderdi. Denildigine gore evinde her gece yanan mum, 

yag ve kullamlan giizel kokular 500 dinar degerinde idi. 

Fakirlige ugradiktan sonra iki erkek, iig kiz gocuk birakarak 

muhtelif memleketlerde dola§ti. 
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Yunanhlarin 1176 (m. 865), araplarin 245 yilinda Roma 

kirali Michael (ki, Atrophilos adini alan ihtiyar bir adam ol- 

mu§tu) Miitevekkiit bir elgi gonderdi. Elgi ile beraber 

Miitevekkil'e hediye olarak takdim olunmak iizere satin 

aldigi 77 arap esiri gonderdi. Elgi iyi kar§ilandi, agirlandi ve 

sulh oldu. 

Ayni yil Antakya vilayetinde §iddetli bir zelzele oldu, 

1.500 buyuk binayi tahrip etti ve §ehir suru iizerindeki 90 ku- 

leyi du§urdu. Yer altindan korkung ve tiiyler urpertici sesler 

i§itiliyordu. Yer sarsintilari biitiin Suriye §ehirlerinde birgok 

yerleri (Latakia, Cebele,) Laodicea’yi tahrip etti. Cebele’nin 

biitiin ahalisi mahvoldular. 

Araplarin 246 ( M. 865 ) yilinda Mutevekkil, Ez- 

her oglu Nasir adli bir sefiri kiral Michael’e gonderdi. 

Bu sefir 1.000 kese misk, miikellef elbiseler, vafir miktarda 

qigdem gigegi ve daha bir gok mahsiiller goturdii. Bu se¬ 

fir, izzet ve ikram ile kar§ilandi ve elde bulunan 2.000 

esir ona verildi. Bunlarin iginde 20 kadin 10 geng erkek bu- 

lunuyordu. Na s i r in kendisi diyor ki: “ istanbulda biitiin ika- 

metim esnasmda, kiralm, miitercimler vasitasi ile sozlerimi din- 

lerken bir tek soz soyledigini gormedim. Yaliniz bagini salla- 

yarak uevety, diyordu. Onun yerine, bir geng olan yegeni konu$- 

makta idi „. Araplarin birgoklari vaftiz edilmi§ olduklari igin, 

Roma kirali bunlarin hududa kadar gotiiriilerek iglerinde hi- 

ristiyanligi segenlerin ve geri donenlerin halis miimin olarak 

muamele goreceklerini soyledi. Nasir diyor ki: uSan atlarmda 

son derece hiinerli iki kuyumcu olup Afrikanm Tarkelerinden 

olan iki ki$i, daha birgoklari huduttan dbndiiler ve bizimle be¬ 

raber gitmek istemediler„ . 
Bin yiiz yetmi§ yedi ( M. 866 ve Araplarin 247 ) yi- 

linda Miitevekkilin oglu Muntasir tiirk kolemenlerin- 

den bazilan ile beraber olarak gizli bir suikast hazirladi ve 

bunlar sarho§ oldugu sirada babasina hiicum ederek oldiir- 

diiler. 

Miitevekkil'den sonra oglu Muntasir, 6 ay hiikiim 

surdii. Bu halife babasinin yerine gegtikten sonra iki karde§i 

olan Mu' tez ile Miieyyed' i tazyik etti ve saltanat makami- 

na kar§i haklarindan feragat edip bu haklari kendisine ve 
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ogullarina devretmedikleri takdirde onlari oldiirecegini soyle- 

di. Halbuki onun babasi, ogullarinin birbiri ardinca hilafete 

gegmelerini vasiyet etmi§ti. Tazyik altinda kalan iki prens, 

kendi arzu ve ihtiyarlari iie haklarindan feragat ettiklerini 

gosteren ahidnameler yazdilar ve karde§lerin’m kendisinden 

sonra oglunu yerine gegirmek salahiyetini haiz oldugunu tak- 

rir ettiler. Boylece bu adam babasini oldiirmekle kalmayarak 

iki karde§ine de hiyanet etti. Muntasir, Angina Pectoris 

(= Hunnak) illetinden oldii. Oldiigii zaman 25 ya^inda idi. 

Denildigine gore oliimiinden evvel bir riiya gdrmii§, riiyada 

bir merdiven gikiyormu§, yirmibe§ basamak giktiktan sonra 

kendisine “ dur, daha fazla gikamazsin „ denilmi§. 

Muntasir' dan sonra Mu'tasim oglu Mii stain 3 

yil, 3 ay hukiim surdii. Muntasir’in oliimu uzerine e§raf birbir- 

leri ile konu§tular ve Muntasir1 m karde§lerinden birini de, 

babalarinin hainane bir tarzda katli ile ilgili olduklari igin, hi- 

lafet Makamina gegirmek istemediler. Bunun uzerine e§raf 

Me'mun un karde§i olan Mutasim' in oglu Mii stain' i1 

getirdiler. Ona bi’at ettiler ve onu tahta gegirdiler. 

Yunanlilann 1180 (M. 869, ve Araplarin 249) yilinda 

arap ordusu kumandani Omer, Roma memleketini istila etmek 

iizere gonderildi. Araplar, Malatya hududunda olan Hasya 
•• 

ovasinda Romalilarla kar§ila§tilar. Romalilar Omer' i ve 2.000 

arabi da oldiirduler. 

Arap ordusu kumandani Yahya oglu A l i hadiseden 

haber alinca Maiperkat ile Arminya’dan buyiik bir ordu top- 

ladi ve bununla Romalilara hiicum etti ise de, o da olduriildu. 

Bagdat ve Samara halki bu iki biiyiik muharibin maktul dii§- 

tiigiinden ve tiirk kolemenlerinin arap saltanatina, hakim olduk- 

lanndan, istediklerini oldurdup istediklerini hayatta birak- 

tiklarindan ve hiikumdarlan tayin ettiklerinden haber alinca 

biiyiik bir kalabalik bir araya geldi. Qar§idan gelen ayak ta- 

kimi ile e§kiya ve hirsizlar bunlara katildilar ve hep birlikte 

hapisaneye giderek burasini yiktilar ve biitiin miicrimleri sah- 

vererek hepsi de mii§tereken hareket ettiler. Bunlar Dicle iize- 

rindeki kopriiyii yiktiktan sonra hazineye gittiler, yagma etti- 

1 Miistain,, Muhammedin ; Muhammed de Mu’tasimin o^ludur. 0. R. 
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ler, defterleri ve sicilleri atege atarak yaktilar. Bundan bagka 

hiristiyanlarin 2 manastinni, yani Ahron ogullari Ba$ar 

ve Abraham manastirlarini yagma ettiler. Sonra turk kole- 

menleri, atlara (?) bindiler, egkiya ve katillerden ve saireden 

birgoklanm oldiirdiiler ve boylece ortaligi kaplayan hiddet ve 

giddet yatigtirildi. 

Miistain den sonra Miitevekki /’in oglu Mutez 4 yil, 7 ay 

hiikiim siirdii. Araplarin 251 yilinda Miistain’in Samara’dan 

Bagdat’a gittigi sirada turkler toplanarak Miitevekkil'in 

ogullari Mutez ve Miieyyed'i hapishaneden gikardilar ve 

Mutez'e biat ederek onu tahta gegirdiler, Mu ey y e d'\n de 

ondan sonra tahta gegecegine dair yemin ettiler. Bagdat aha- 

lisi Mii stain ile, Samara ahalisi Miitevekkil ile beraberdiler 

ve bu yiizden araplar arasinda biiyiik bir ayrilik oldu. Yunan- 

lilarm 1174 (m. 863) yilinda Roma kirali Michael 25 yil hu- 

kiim siirdiikten sonra oldu. Oglu olmadigi igin Basil adh 

biri ondan sonra 5 yil hukiim siirdii. Mutez, karde§i Miiey- 

y e d'i sevmezdi. Onun igin ona verdigi ahitleri ve yeminleri 

bozdu. Onu hapse atti ve haklarindan feragat ettigini bildiren 

bir senet yazincaya kadar onu kirbagladi. Fakat bunu yaptik- 

tan sonra da Mutezy onu yaliniz birakmadi. Hapiste oldugu 

halde onu uyuz tilki derisinden yapilma kurkler giymege mec- 

bur etti, bu elbise onu gok sicak tutuyordu. Mutez bundan 

ba§ka, karde§inin ba§mi da kiirk igine sokmaga mecbur etti. 

Ellerini ve ayaklarmi baglatti. Kiirkleri iizerinden diktirdi 

ve oliinceye kadar bu halde birakti, sonra Miieyyed'i kiirkiin 

iginden gikararak kadiyi ve muteber §ahitleri gagirdi. Bunlar da 

viicudu muayene ederek viicud iizerinde dayak veya bigak 

eseri yahut boyun iizerinde bogma eseri gormedikleri igin 

Miieyyed'in eceli ile olmii§ olduguna gehadet ettiler. Mutez 

aym gekilde saltanat makamina gegmek haklarindan feragat 

eden Must ain't de tiirkleri gonderdi. Bunlar da onun kelle- 

sini keserek kendisine getirdiler. Denildigine gore Mutez, Mii s- 

t a i n’in kellesi getirildigi zaman bir giiri okumakla meggul idi. 

Adamlarina donerek, “getirdiginiz §eyi §imdilik birakin, $iiri 

bitirdikten sonra kalkar bakarim„ demig. Mutezf kardegini 

ve saltanat hakkindan feragat eden bu adami oldiirdiikten 
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sonra istedigi gibi hiikiimran olmak hususunda nefsine giive- 

nerek turkleri ihmal etti ve iicretlerini vermedi. 

Araplann 255(m.867) yilinda tiirkler silahlanarak Mutez'm 

kapisina geldiler ve iicretleri ile erzaklannin verilmesini istediler. 

Mutezy anasina haber gondererek elinde ne varsa kendisine 

gonaermesini soyledi. Anasi da “bir$ey yokf} dedi. Bunun iize- 

rine askerler sarayin igine girerek Halifenin yiiziine tiikiirdiiler, 

suratini tokatladilar ve saltanattan kendini hal’ eden bir 

senet yazincaya kadar onu tazyik ettiler. Bunu yazdiktan son¬ 

ra onu zincirlediler, kiigiik bir odaya attilar, odamn on tarafi- 

ni ordiiler ve onu oliinceye kadar, giinlerce bu hal iizere 

biraktilar. Sonra onu gikardilar ve gomdiiler. Kendisi ba§kala- 

rina ne yapti ise aym ile kar§ila§mi§ti! 

Mutez den sonra Vcisik'in oglu Miihtedi 11 ay, 20 

gun hiikiim siirdii. Anlatildigina gore bu halife, Mutez in, kar- 

§isina diri olarak getirilmesinden ve kendi ihtiyari ile gekildi- 

gini bizzat itiraf etmesinden once tahta gegmege razi olmadi. 

Bu sirada Ali naminda bir asi turedi ve Peygamberin 

amcasi Ali’nin1 neslinden oldugunu soyledi. Kii§itlerden ve 

araplardan birgok kimseler onun etrafinda toplandilar. Bunlara 

Karmaiiler deniliyor ve reisleri A l z’nin koyiine nisbet 

ediliyorlardi. Bunlar araplarin birgok kanini doktukten sonra 

cenubun biitiin §ehirlerinde, Suriye ve Senar’in (Sennaar) bazi 

kisimlannda yillarca hiikumran oldular. 

M iiht e diy Siirmanray’dan, yani bu sirada kirallarin ika- 

met etmekte oldugu yerden mugannileri ve muganniyeleri 

kovdu ve biitiin musiki aletlerini kirdi. Bundan ba§ka selef- 

lerinin avladiklan aslanlan, parslari ve kopekleri oldiirdii. 

Tiirk kolemenleri ona kar§i da ayaklanarak onu da oldiirdii- 

ler. Bu adam tiirklerin oniinden bir ata binerek kagti ve “ey 

ahaliy padi§cihimza ycirdim ediniz,f diyerek gittigi halde bir 

kimse de onu dinlemedi. Bunun iizerine halife bir evin igine 

girdi, tiirkler de pe§ine dii§tiiler. Halife damdan dama atlaya- 

rak yakayi kurtarmak istedi ise de ele gegirildi ve araplarin 

256 (m. 868) yilinda oldiiriildii. 

Bu sirada biiyiik bir tabip olan Ishak oglu Hiineyn 

1 Amcazadesi Ali denil mek lazirn gelir. O. R. 
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§ohret kazandi. Babasi, Hirta §ehrinin eczacisi idi. Hiineyn 

tip ilmini ogrenmegi merak ederek Bagdat’a g*itti ve Alex- 

an dr in, Ma s a v iy a 1 oglu tabip John’un eseri iizerinde 

yazdigi mecmuayi (yani hulasayi) okumaga ba§ladi. Bir gun 

Hiineyn, John’un1 2 3 bir sualine cevap verirken John hiddet- 

lendi, onu kovdu ve “seninle tip arasinda ne alaka var? Se- 

nin gibi bir adama yaki$an} sokak ba$mda oturup bakla sat- 

maktir„ dedi. Geng Hiineyn iizuldii ve aglayarak gitti. Daha 

sonra Hiineyn Roma diyarina ge^ti ve Yunanlilarin yazilari- 

ni ve edebiyatini ogreninceye kadar orada kaldi. Hiineyn, 
yunan kitaplarim siiryaniye ve siiryaniden arap^aya gevire- 

cek kudrette idi. Hiineyn yunan elbisesi ile Bagdat’a done- 

rek ba§ tabip Boht f$o oglu Gabriel'i ziyaret etti. 

Gabriel, Hiineyn in malumatini denedikten sonra ona 

izzetii ikram gosterdi ve ona "Rabb an Hiineyn„ ismini 

verdi. Gabriel, yanindakilere : “bu gen$ adam ya$arsa, Ras 

Aynli Sargis'in nami ve ni$am kalmaz„ dedi. Onun bu sozii 

Hiineyn i kovan John’a eri§ti. John da Hiineyn in affini 

diledi. Hiineyn in irfani giinden giine yiikseliyordu ve ken- 

disi ilmin muhtelif kollarina dair eserler telifi ile me§gul olu- 

yordu. Hiineyn, Yunanlilarin 1188 ve araplarin 260 (m. 875) 

yilinin ilk kanun ayinda vefat edinceye kadar bu §ekilde 

eserler telifine devam etti. Hiineyn in iki oglu vardi ve ad- 

lari / s h a k ve Davud idi. Ishak da birgok eserler telif 

etmi§tir. Hiineyn in yunancadan siiryancaya ve arap^aya 

terciime ettiklerinden ba§ka 25 eseri vardir. Onun bir hem§i- 

rezadesi de vardi ki ismi Hiibey § idi ve Kuril elli3 Hasanin 

oglu idi. O da gok parlak bir muellifti ve tibba dair bir^ok 

eserler yazmi§ti. Hiineyn’in talihli bir adam oldugunu gosteren 

bir hadise de §udur : Hiibey§ tarafindan naklolunan eserlerin 

QOgu, zayif bilgili kimselerin eline dii§iince, bunlar bu eserlerin 

Hiineyne ait oldugunu ve miistensihin ismi okumakta ya- 

nildigini sanmi§lar„ Hiibey§in adini kaldirarak “Hiineyn,, yaz- 

1 Arapqada ( ) dir. G. R. 

2 Arap^ada dir. 0. R. 
A 

3 Hiibey§, A’sem oglu diye marufdur. A’sem, bileginin oynak yerinde 

ruh ve kuvvet zail olmakla eli kuruyan ve bu yiizden eli sarkan kimseye 

deniliyor. ( Kamus terciimesi ). 0. R, 
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mi§lardir. Bu yiizden Hiibey§in kendi adini ta§iyan 90k az 

eser kalmi§, diger eserleri ise Hiineyriz maledilmi§tir. 

Miihtedi den sonra Mutevekkil'm oglu Mute mid 

23 yil hiikum siirdii. B11 halife biitiin vaktini, cenuba giden 

asi Ali ile ugra§arak gegirdi. Araplarin 265 (m. 878) yilinda 

Romalilar araplardan Lulvah (Lulvan?) kalesini aldilar. Bir 

yil sonra arap ordusu kumandani Ra§idoglu 4.000 atli topla- 

yarak Roma diyarina akin etti. Roma e§rafi, yani Silawkiya, 

Tuvana, Kar§ena vesair yerlerin e§rafi, araplarin ordusunu ge- 

virdiler. Araplar canlarini kurtarmaktan iimidi kesince atlarin- 

dan indiler ve hepsinin bacaklanni kestiler. Sonra diz goktu- 

ler ve oklarini Romalilara gevirdiler.* Fakat bu hatti hareket 

onlara yardim etmedi, bilakis Romalilar araplarin iizerine yii- 

riidiiler. bunlari kismen oldurduler, kismen esir ettiler. Arap¬ 

larin kumandani olan Ra§idoglu da esirler arasinda idi. 

Araplarin 270 (m. 883) yilinda Arap ordusu kumandani 

Muvaffak biiyuk bir ordu toplayarak cenuptaki asiye kar§i 

hareket etti. Araplarin bir kismi denizden, bir kismi karadan 

ilerlemi§lerdi. §iddetli bir muharebeden sonra araplar asilerin 

hakkindan gelebileceklerini gostererek, bunlari yendiler ve Ba- 

bil nehirieri mintakasinda asilerin reisini oldurduler. Bu Ali 

namindaki adam araplarin Peygamberi sulalesinden oldugunu 

soylemekle kalmayarak Peygamberin onunla konu§tugunu ve 

onu gonderdigini anlatarak diyor ki : “Bir gun golde oturuyor- 

ken bir bulut beni golgelendirdiy sonra gdk giirledi ve gok 

giirlemesinden §oyle bir ses aksetti : Basra §ehrine git, galip ge- 

lirsin„. Filhakika bu adam galip geldi ve bu §ehri aidi. Ken- 

disinin 3 ordu - kumandani vardi. Fakat sonunda muvaffak 

olamadi ve hakimiyeti zeval buldu. 

Yunanlilarin 1194 (m. 883) yilinda Roma kirali Basil 

oldii ve ondan sonra oglu Leo 13 yil hiikum surdu. Bu Ha¬ 

life 1 kanunu gignedi, karisini terkederek ba§ka bir kadin 

aldi ve bu kadini da birakarak ba§kasini aldiktan sonra bir 

dordiincii kadin daha aldi. Aym anda iki kadinla beraber 

ya§iyordu. 

1 Krai demek lazim gelir. 0. R. 
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Araplarin 271 (m. 884?) yilinda Bagdat getecileri, isa neh- 

rinin gerisindeki manastira el koyarak biitiin mallanni yagma 

ettiler ve duvarlarin bir kismini tahrip ettiler. Sonra Ismail 

oglu Huseyin bunlarin tecavuzlerine son verdi ve yaptiklari 

tahribati telafi etti. Bir yil sonra Tarsus’taki araplar, buradaki 

buyuk kilisenin yeni binalarini yiktilar. Bu sirada kopan §id- 

detli bir zelzele yiiziinden Misir’daki Ulu cami ile birgok ko- 

naklar (yahut saraylar) yikildi. Ustelik bu memlekelte veba 

gikti ve bir giinde 1.000 cenazenin gotiiruldiigu anla§ildi. Bag- 

dat’ta da yoksulluk yani (kitlik) ba§gostermi§ti. 

Yunanlilarin 1200 (m. 889) yilinda Bagdat'in altinda bir 

§ehir olan Basra nehrinin kiyisindaki bir tepe yanldi, meshna 

renginde ta§tan tabutlar iginde yatan 7 ki§i meydana gikti. 

Cesetleri ve kefenleri bozulmami§ti ve cesetleri misk kokuyor- 

du. Kulaklari, burunlari, dudaklari, saglari, ka§lari oldugu gibi 

duruyor, gozlerine de siirme gekilmi§ oldugu anla§ihyordu. 

I^lerinde bir geng adamin bir yaninda mizrak yarasi izi goze 

garpmakta idi. Tabutlarin iizerinde mu§riklerin harfleri ile 

yazilmi§ yazilar vardi, fakat bunlari bir kimse okuyamadi. 

Bu sirada tabip Zekeriya oglu Muhammed §ohret 

kazandi. Bu adam dogdugu yer olan iran’daki Rey §ehrinden 

Bagdat’a geldigi zaman 30 ya§inda idi, yabancilann ikamet 

ettigi bir eve inerek hayatini ilme vakfetmi§ ve muasirlanna 

iistiin gelmi§ti. Kendisi tip ve kimya iizerinde birgok eserler 

yazmi§, bundan ba§ka kendini ornek gostererek viicuda getirdigi 

muazzam bir eser telif etmi§tir. Oliimii iizerine memleket valisi 

kiz karde§ine birgok altinlar vererek bu eserin kendisine tavsiye 

olunan kisimlanni ele ge^irdi. Fakat iistadin tilmizleri onun 

bu eserden istifade edecegi par^alari almasina mani olmu§lardi. 

NUSAYRiLER DlYE ANILAN KlMSELERlN TARlHi 

Bunlar Fenikededirler ve birgok kimseler Nusayrilerin kim 

olduklarini anlamak istemektedirler. Yunanlilarin 1202 (m. 891) 

yilinda Akula iilkesinde ve Nasariah (Nasranah) koyiinde 

ya§li bir adam zuhur etti. Orug tutuyor, namaz kiliyor ve kendi 

istegi ile fakirlik hayatini kabul ettigini iddia ediyordu. Bura 

Abu l- Farac Tarihi, F. 16 
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ahalisinden birgoklan ona baglandilar. Bu adam oniki havari 

gibi, oniki ki§i segerek buniara, garip bir itikadi ne§retmegi 

emretti. Bu iilkenin valisi i§ten haber alinca bu adami yakalatti 

ve sarayinin odalarindan birine kapiyarak giin dogar dogmaz 

onu ha^a germek igin yemin etti. O gece vali igki igip sarho§ 

oldu, koleleri onu yatirmak iizere iken vali, ihtiyar adamin 

mahpus oldugu odanin anahtarmi istedi ve bu anahtari alip 

yastiginin altina koydu. Vali ile birlikte yatan cariye, ihtiyar 

adamin miitemadiyen orug tuttugunu ve namaz kildigini bildi- 

ginden hapsolunmasini teessiirle kar§ilami§ti. Onun igin valinin 

sizmasi iizerine anahtari yastiginin altindan alarak ihtiyarin 

mahbus oldugu odayi agti ve onu saliverdi. Sonra odayi tekrar 

kilitledi ve anahtari yerine koydu. Vali sabahleyin uyamnca 

anahtari ahp kapiyi agti ve ihtiyari bulamayinca hayret etti. 

Cariye de ihtiyari sahverdigini soylemekten korktugu igin orta- 

likta ihtiyarin kilitli odadan ugup gittigine dair §ayialar yayildi. 

Qok gegmeden ihtiyar adam miiritlerinden ikisinin kendi 

koyiinden uzak bir yerde ya§adiklarini gordii. Onlarin yanina 

gelerek, o gece meleklerin kendisini ahp onu ^oliin ortasina 

biraktiklarini temin etti, sonra buniara bir akaid kitabi yazarak 

bunu herkese ogretmelerini istedi. Yazdiklari §unlardi: “ben 

Osman oglu sanilan ve Nasrana koyiinden olan filamm. / s a- 

Mesih riiyada bana goriindii. Kelime odury mix d ebb i r odury 

Ahmed b. Muhammed b. Hanefiye b. A l i odur, melek 

Ce brail odur. O bana dedi ki: “sen hakikatsiny sen kafirleri 

hiddet iginde birakan devesin. Miiminlerin yukiinii ta$iyan di$i 

deve sensiny ruh sensiny Zekeriya oglu Yahya sensin. insan 

ogullarina $unu ilan et kiy her giin Kudus'e yonelerek giine$ 

gikmadan iki kere ve giine$ battiktan sonra iki kere namaz 

kdsinlar. Her rekatta $u iig ciimleyi soylesinler: Allah her$eyden 

mukaddestiry Allah her$eyden yiiksektir, Allah her§eyden biiyiik- 

tiir. Haftamn ikinci pazartesi ve altinci cuma giinii hi$ bir 

adam hig bir i$le meggul olmayacak. Senede iki giin orug tutu- 

lacak. Kadinlarla iemastan sonra yikanmaga liizum yoktur. 

ispirtolu igkiler igilmeyecek, fakat istendigi kadar $arap igebile- 

cekler. Yalmz yirtici hayvanlarin eti yenilmeyecek„. ihtiyar adam 

bu birbirini tutmayan budalaca akaidi anlattiktan sonra Filis- 

tin’e gitti. Bu itikatlari koylulere ve $61 halkina ogretti ve 
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miiridler edindi. Sonra bu havalide kayboldu ve bugiine kadar 

ne oldugu anla§ilmadi. 

Yunanlilarin 1198 (m.887) yilinda Andrea Estaphiriki 

biiyiik bir ordu ile arap memleketine yiiriidii. Arap ordulan 

kumandani haremagasi Na z m a n, Romalilar ile dogii§tii ve 

Romahlar maglup edildiler, araplar da Romalilarin mizraklari 

iizerindeki altin ve giimii§ ha^lari alip goturdiiler. 

Araplarin 279 (m. 892) yilinda Mute mid gerek aktor- 

lerin (seyyar oyuncularin), gerek miineccimlerin ve biiyiiciilerin 

sokak kiyilannda oturmalarini menetti ve kitap satanlari, 

felsefeye, tecriibi ilimlere, dini miinazaralara ait eserler satma- 

yacaklarina dair yemin ettirdi. Aym yil iginde bu halife gok 

fazla §arap igmek yiiziinden sarho§ olarak yikilmi§ ve 6lmii§tii. 

Mutemid’den sonra Muvaffak’in oglu Mutasit 1 9 yil, 9 ay 

hiikiim surdii. Bu halife araplarin 279 (m. 892) yilinda tahta 

gegti. Araplarin 280 (m. 893) yilinda arap ordusu kumandani 

Ahmed oglu Ismail, Hiinlerin memleketlerini istila* ederek 

kirallarini ve karisini zincirlerle bagladi ve §ehirlerini yagma 

etti. Bu adam 10.000 kadar tiirk esiri, koyun ve kegi suriileri 

ve bir gok davarlar getirdi. Bu yil iginde miithi§ bir zelzele 

oldu ve di§ Hindistan’daki biiyiik bir §ehir yikildi, 150.000 

adam yikilan evlerin enkazi altindan gikarilarak gomiildiiler. 

Yunanlilarin 1207 (m. 896) yilinda Roma krali Leo, bar- 

sak hastaligi yiiziinden hastalandi ve oldii, yerine oglu Alex¬ 

ander ge^erek bir yil hiikiim surdii. Bu krai kalbini Allah 

korkusundan azad ederek biiyiiciiler ve sihirbazlara iltifat etti- 

ginden adaleti ilahiyenin darbesine ug-rami§ ve oImii§tu. 

Daha sonra onun karde§i Constantinus 4 yil hiikiim surdii. 

Kralliginin ba§larinda, Bulgarlann ve slavlarin reisi Simion 

istanbul’a kar§i geldi ve bir qok koyleri tahrip etti, Istanbul 

§ehrine de zarar vererek biiyiik bir hendek kazdi ve bunu 

Belakerne’den Altin-kapi’ya kadar uzatti. Roma krali ona bir 

haber gondererek : “Hepimiz hiristiyan oldugumuza ve ayni 

vaftizi gordugiimiize gore, ne diye aramizda bu <;e$it ayrdiklar 

bulunuyor ?„ dedi. Simion bari§mak istemedigi i^in krai 

Constantin Istanbuld’a bulunan Arap esirlerini topladi ve Bul- 

1 Mu’tedid dir. ( ) O. R. 
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garlara kar§i zafer kazanilmasi igin Romahlara yardim eder- 

lerse hepsini serbest birakacagini soyledi. Araplar bu §ekilde 

hareket edeceklerine dair and igtikleri igin bunlara harp silah- 

lan verildi ve Romalilarla araplar ayni maksat igin birlikte 

hareket ederek slavlan maglup ettiler, bir goklarini oldiirduler 

ve geride kalanlari da ka^tilar. Fakat krai Constantinus s6- 

ziinden dondii ve araplarin ellerinden silahlarini alarak onlara 

yine zincir vurdu ve vilayetlerine dagitti, giinku bunlarin kendi 

ba§lanna bir reis gegirmelerinden korkuyordu. Mukaddes Mar 

Michael’in yazdigi ve Romahlar ile araplar arasinda muhare- 

belerden bahsettigi Tarih, bu noktayi anlatir ve slavlarla ya- 

pilan muharebeyi anlatan arap yazmalanndan bu noktayi ik- 

tibas eder. Bu soz dogrudur. Qiinkii bu sirada Araplar Roma¬ 

lilarla harp halinde oisalardi, arap esirleri serbest birakarak 

ellerine silah vermezlerdi. 

Bu yil araplar, hiikumdarin hekimi bir hristiyan olan 

Ebu Calib’in etrafinda toplanarak, Peygamber aleyhinde 

atip tuttugunu soylediler ve hukumdarin onu oldiirmesini 

istediler. Mutadid bunu i§idince “Araplar yalancidirlar„ 

diyerek askerleri gonderdi ve genci kurtardi. 

Miineccimler bu yil hakkinda §iddetli yagmurlar yagaca- 

gini, nehirlerin ta§acagini ve Bagdat’in harap olup yikilacagini 

soylemi§lerdi. Fakat senenin ba§indan sonuna kadar bir tek 

damla yagmur yagmadi, kuyular da kurudu ve mimeccirnler 

riisva oldular. 

Bu sirada Harran putperestlerinden 1 Ebul Hasan Ta- 

b it h 2 §ohret kazandi. Bu adam Kura’nin, o da Mervan’in, 

o da Kiura’nin, o da Ibrahim’in, o da Kiura’nin, o da Marinus’un 

o da Suleyman m oglu idi. Esas itibariyle Harran gar§isinda 

bir sarrafti, sonra §ayani hayret bir surette felsefe ile me§gul 

oldu ve iig dili, yani Yunanca, Siiryanca ve Arap^ayi gok iyi 

ogrendi. Arapga ile mantik, riyaziye, muneccimlik ve tip hak¬ 

kinda yiiz elli kadar eser yazdi. Siiryanca ile de 16 kadar 

eser yazdi. Bunlarin gogunu gorduk ve edindik. Bunlarin biri 

1 Kendisi sabii idi. 

2 Sabit bin Kurra. 0. R. 
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putperestlerin 1 §eriatlan ve kanunlari, biri olulerin gomiilmesi, 

biri putperestligin 1 saglam bir din oldugu, biri taharet ve ne- 

caset, biri kurban olarak sunulmaga layik hayvanlar, biri iba- 

det vakitleri, biri dualar, biri nedamet ve tazarru, biri musiki, 

biri Kaldelerin eski krallari, biri Sabiilerin dini, biri 7 yildiza 

gore haftanin 7 giine taksimi, biri kendi irkinin saffeti, biri 

atalari, biri Hermes’in kanunlari, biri kendi dualari ve niyazlari, 

biri iki kaim zaviyeden uzatilan miistakim hatlarin birle§ecek- 

lerine, biri vezinlere dairdir. Bu adam risalelerinin birinde 

Harran’i ve putperestligi §u §ekilde metheder : “Atalarimiz i$- 

kencelere ugrayarak yanli$ yola sevkedilmi$ iseler de Allahin 

yardimi He her$eye dayanmi$lar ve cesaretle konu$mu$lardir ve 

bu miibarek $ehir Nasranilerin hatasi ile televviis etmemi$tir. 

Biz onlardan bu diinyada $cinli ve §erefli olan putperestlige 

varis olduk ve onu bizden sonrci gelenlere miras birakacagiz. 

Putperestlik ugrunda saglam bir limit ile her yiikii ta$iyan- 

lar bahtiyardirlar, gunku ancak putperest hiikumdarlar ve in- 

sanlar sayesinde diinya oturulmaga deger bir mahiyet almami§ 

ve mamur §ehirlerle dolmami§midir ? Diinyadaki limanlari ve 

kanallan kimler in§a etti ? Gizli ilimleri kimler agiga vurdu ? 

Insanlarin ilerisini gormesini ve istikbalden haber vermesini 

putperestlerden ba§ka kimler ogrettiler ? Ancak putperest- 

lerdir ki biitiin bunlari inki^af ettirmi§ler, ruhlari tedavi 

ilmini geli§tirmi§ler ve bu sayede cisimleri tedavi ilmini de 

yukseltmi§lerdir. Bunlar dunyaya istikrar vermi§ler, ya§ama 

tarzlarimn duriistlii^iinu temin etmi§ler ve biitiin bunlari her 

yiiksekligin ba§langici olan akil ve kiyaset sayesinde ba§ar- 

mi§lardir. Putperestligin bu verimleri olmasa idi diinya bo§ 

kalirdi, ihtiyag iginde kivranirdi, sefalet ve istirap diinyayi 

kaplardi,,. 

Bu sozleri iktibas etmekten maksadimiz onun siiryanca 

ile yazi yazmaktaki biiyiik hiinerini gostermektir. Onun Yu- 

nanca ve Arapgadaki yazilari daha hiinerli idi. 

Araplarin 285 (m. 898) yilinda son derece §iddetli bir 

riizgar Kufe taraflarmda esti ve bu yiizden Ukamta tarafi toz 

altinda kaldi. Daha sonra §iddetli saganaklar yagdi, korkung 

1 Sabiilerin. — (Muhtasar). 
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gok giirlemeleri, deh§et verici §im§ek gakmalari oldu ve hava- 

dan beyaz ve siyah ta§lar yagdi. Haftanm ilk gecesi, Basra’da 

dolu yagdi ve dolulann bir teki 150 zuza agirliginda idi. Arap- 

lann akinci geteleri Roma gemilerine saldirdilar ve bunlari 

tayfalari ile birlikte yaktilar. Gemilerin iginde 3.000 ki§i bu- 

lundugu bildiriliyor. 

iki yuz seksen yedi (m. 900) yilinda Kilikya’daki arap 

ordusu kumandani haremagasi Vasif isyan etti ve deniz yolu 

ile kagmak igin hazirliklar yapti. Mutadid’in emri ile arap- 

larin butun gemileri bu sebep yuziinden yakildi. Tarsus arap- 

lan gemilerle akinlar yaptiklari igin halifenin bu emri hristi- 
A 

yanlara gok yardim etti. Bir sene sonra Azerbaycan §ehirle- 

rinde giddetli bir veba zuhur etti ve o kadar yaman tahribat 

yapti ki diriler oluleri gommege imkan bulamadilar. Sebebi 

oliilerin goklugu idi. 

Ayni yilda arap ordusu kumandani Mu hammed, Roma 

diyarina akin etti. Bazi koyleri yagma etti, 150 muharibi ve 

60 ke§i§i ve ba§ ke§i§i esir aldi, mabedlerden haglan ve tefri- 

sati goturdii. Bunun iizerine romahlar toplandilar, kara ve 

denizden bir orduyu hareket ettirerek Ki§hum’a kadar geldiler, 

araplardan erkek, kadin ve gocuk olmak iizere 15.000 den 

fazla esir aldilar. Bundan ba§ka buralardaki hristiyanlari zorla 

alip gotiirdiiler ve guya araplarm gelip bunlari oldurmelerine 

mani olmak istediklerini ileri surdiiler. 

Iki yuz seksen dokuz (m. 901) yilinda Mutadid oldii. 

E§raf, Calonicus §ehrindeki oglu Miiktefi’yi getirdiler ve 

onun yerine gegirmek istediler. 

Mutadid’tan sonra oglu Miiktefi 6 yil, 9 ay hiikum 

siirdii.Bu halife tahta geger gegmez babasinm yer iginde viicude 

getirdigi magaralara kapilar yaptirdi ve kbtiiliik tdenleri bunlarin 

iginde hapsetti.Bu halifenin Cafer adli bir oglu vardi ki miinec- 

cimlikte harikul’ade hiiner sahibi idi ve kendisinden once gelen- 

lerin hepsini geride birakmi§ti. Bir giin onun agalanndan biri 

elinde bir asturlap ile yakla§ti ve heniiz dogan bir gocugun 

taliine bak, dedi. O da bakti ve §u sozleri soyledi : “Bu go- 

cukta akil yok, 43 giin sonra yernegini eline alip yiyecsk. Bu 

gocugun ne oldugunu bana anlat„ dedi. Aga da itiraf etti “bu 

gocuk bir kedi yavrusundan ibarettir„. 
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Yunanlilann 1213 (m. 902) yilinm yaz ortasinda §imal 

riizgarlari Emesa §ehrinde esti. Bu yiizden gok §iddetli soguk- 

lar oldu, sular dondu, herkes abalar giydi ve ate§ler yakarak 

isinmaga gali§ti. Bu ise fevkalade bir hadise idi. 

Yunanlilann 1218 (m. 907) yilinda haremagasi Basil, 

arap hiikiimdari M u k t e f i’ye elgi olarak gonderildi ve esirle- 

rin miibadelesini istedi. Bu Elgi, arap esirleri arasinda 10 ki§iyi 

hediye olarak getirdi ve izzetii ikram ile kar§ilandi. Bir yil 

sonra miibadele yapildi, erkek kadin 3.000 kadar arap kurta- 

rildi ve zincirleri goziildii. Yine bu yilda (araplarin 289, 

m. 901) M u k t e f i oldu ve karde§i yerine geldi. 

Miiktefi den sonra karde§i Muktedir 27 yil hiikiim 

siirdii. Tahta oturdugu zaman 13 ya§inda idi. Gerek aklen, 

gerek bedenen olgunla§mami§ oldugundan e§raf onu tahta 

oturtmu§ olmalari yiiziinden pi§man oldular. Bunun iizerine 

e§raftan biri olan Abbas bu mesele ile son derece alakadar 

olarak e§rafi topladi ve bunlar Mutezln oglu Mutasid'a1 

giderek ona biat ettiler. Sonra Muktedir ile anasina ve harem- 

agasina saraydan Qikip gitmek igin bir emir gonderdiler. Ba§ 

aga olan Munis bu yiizden hiddetlendi ve diger haremagala- 

nyla turk kolemenlerini topladi. Bunlar silahlandilar ve Mutez 

ile beraber bulunan e§rafin iizerine ansizin hiicum ederek 

Abbas \ ve bazi e§rafi oldiirdiiler ve digerlerini esir aldilar. 

Sonra Mutez1 in oglunu saraya getirdiler, geceleyin onu bog- 

dular ve binanin igine gomdiiler. Boylece Muktedir in 

saltanati saglamlandi. 

Yunanlilann 1220 (m. 909) yilinda Bagdat’ta §iddetli 

karlar yagdi ve damlar iizerinde 4 parmak kalinliginda kar 

birikti. Bu ana kadar Bagdat’ta kar yagdigini goren olmami§ti. 

Onsekiz yil sonra, yani araplarin 315 (m. 927) ve yunanlilann 

1238 (m. 927) yilinda Bagdat’ta tekrar 90k §iddetli soguk oldu. 

Soguk o kadar §iddetli idi ki kilerlerdeki sirkeler, yumurtalar, 

yaglar dondu ve agaglar kurudu. Aym yil haremagasi Munis 

arap ordusu ile Malatya kalesinden Roma diyanna taarruz 

etti, esirler aldi, yagmakarlik etti ve geri dondii. 

1 Murtadi ( ) olinalc gerektir. 0. R. 
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Araplarin299 (m. 911)yilinda arap ordusu kumandani Rus¬ 

tem, Tarsus kalesinden Roma diyari iizerine yiiriidu, Ermeni Ma- 

likh’in kalesini zaptederek yakti. Aym yil iginde, Muktedir, 
sarayindaki muganniyelere 100.000 altin dinar dagitti. Bu adam 

hazinelerini bu §ekilde bo§alttigi sirada iicretlerini isteyen 

tiirk koleler tarafindan tazyik ediliyor ve onlara verilecek para 

bulannyordu. Onun igin katipleri ve mal sahiplerini, servetle- 

rini kendisine devrettirmek igin en §iddetli i§kencelere maruz 

birakiyordu. Araplarin saltanatlarmi kurduklari zaman biricik 

du§iinceleri zafer ve futuhat idi. Saltanatlari yayildig-1 zaman 

bunlar kah g-alip geliyor, kah maglup oluyorlardi. Fakat 

araplar bu sirada kendilerini sefahate, ayya§hga verdiler ve 

galip gelmekten fazla maglup olmaga ba§ladilar. Onun igin 

Romalilarla sulh yapmak istedikleri zaman Romalilar sulhu 

istemiyor, belki eskiden kendilerine ait olan iilkeleri tekrar 

ellerine gegirecekleri siranin huliilunu bekliyorlardi ve onun 

igin [bir bahane olarak] elgileri yaliniz esirler miibadelesi igin 

gonderiyorlardi. 

Araplarin 300 (m. 912) ve yunanhlann 1224 (m. 913) 

yilinda ciice bir kadin bir gocuk dogurdu ve bir goklari onu 

di§ Hindistan memleketinde gordiiler. Aym yil Roma kirali 

Alexander oldu ve oglu Constantin 12 ya§inda oldugu 

halde onun yerine gegti. 

Yunanhlann 1227 (m. 916) yilinda Romalilardan bir ordu 

Tarsus’a, bir digeri Mara§’a gitti ve bunlar araplardan 50.000 

kadar esir aldilar. Bu yiizden her yerdeki araplar matem 

tutmu§lardi. Aym yil Nasturilerin Dakuka metrepolidi Bagdat’ta 

islamiyete girdi ve hristiyanlar bu yiizden son derece keder- 

lendiler. 

Araplarin 305 (m. 917) yilinda kiral Constantin, arap 

hiikumdanna biri ya§li, biri geng olan iki e\q\ gonderdi. Bunlar 

Tagrit’e geldikleri zaman araplar bunlari burada iki ay alakoy- 

dular ve bunlari Muktedir in saray tefri§atini tamamlamasi 

igin beklettiler. Sonra Muktedir askerlerini ve asilzadelerini 

toplayarak elgileri gagirtti. Denildigine gore Muktedir, 
elgilerin ikamet ettikleri bina ile saray arasindaki yolun iki 

tarafina 160.000 atli dikmi§ti. Sarayin di§ kapisi oniinde altin 

ve gumii§ten takimlarla egerlenmi§ 500 atli bekliyordu. lg 
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kapida da aym §ekilde egerlenmi§ 500 atli bulunmakta idi. 

ig avludaki bah^ede erkek disi ceylanlar, geyikler ko§u§makta 

idi. Diger bir avluda herbirinin sirtinda 8 hintli bulunan 4 iri 

fil goze garpiyordu ve bu hindliler neft ile yakilan me§’aleler 

ta§iyorlardi. Daha ilerideki bir avlunun bir tarafinda 50, diger 

tarafinda 50 arslan bulunmakta ve bunlarin zincirler ile bagli 

olduklari goriilmekte idi. 

Ek;iler biitiin bu avluiardan gegirilerek ortasinda bir fis- 

kiye bulunan buyuk bir bahgeye gotiiriildiiler. Fiskiye, beyaz 

tenekeden yapilmi§ oldugu igin gumii§ten ayirt edilmiyordu. 

Fiskiyenin iistunde giimii§ten yapilma buyuk bir agag bulunu- 

yor ve agacin dallari ve yapraklari yaldizlanmi§ oldugu igin 

giimii§e benziyordu. Dallar ve yapraklari hafif bir riizgar salla- 

makta idi. Agaglarin dallari iizerine, altin ve giimii§ten yapilma 

ku§lar konmu§tu. Bunlar yer altindaki sicimler sayesinde u<;uyor, 

tlirlu turlu seslerle civildiyor ve otiiyordu. Bahgede birgok hur- 

maliklar vardi ve bunlarin etrafinda hurma salkimlarina kadar 

uzanan ve akasya agacindan yapilan gergiverler kon;nu§tu. 

Sonra bahgenin iginde iri limonlar ta§iyan birgok agaglar bu¬ 

lunmakta idi. 

Koleler elgileri bu bahgeden geni§ bir salona gotiirdiiler. 

Salonun biitiin duvarlari miikellef ortiilerle ortiilmu§ ve duvarlar 

onbinlerce silah, kalkan, zirh, yay ve oklarla siislenmi§ti. De- 

nildigine gore duvarlarin iizerindeki halilarin (?) sayisi 22.000 

kadar idi ve yere yayilip iizerine basilan halilar da ba§ka idi. 

Elgiler buradan uzun bir koridora gotiiriildiiler. Koridorun 

sag tarafinda silah ta§iyan 1.000 beyaz aga, sol tarafinda be¬ 

yaz agalar gibi silahlanmi§ olan 1.000 siyah aga siralanmi§ti. 

Elgiler buradan ge^erek bir kapi oniinde Proximus’u, yani 

veziri gordiiler. Kendisi yiiksek bir taht iizerinde oturmu§tu, 

katipler ve asilzadeler etrafinda durmakta idiler. Elgiler bunun 

hiikiimdar oldugunu sandilarsa da bunun vezir oldugu kendi- 

lerine bildirildi. 

Daha sonra vezirin huzurundan gikilarak hiikiimdann 

bulundugu yere gidildi. Hiikiimdar, iizeri kemerli ve abanozdan 

yapilma bir taht iizerinde oturuyordu. Tahtin bir ucunda 9 sira 

miicevher, ortaligi i§ildatiyordu. Diger ucunda da ayni manzara 

goze ^arpiyordu. Hiikiimdann 5 oglundan 3 ii saginda, ikisi 
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solunda idi. Anlatildigina gore, elgiler hukiimdarin huzuruna 

varmadan once yedi kere oturdular ve dinlendiler. Nihayet 

i<?eri girdikleri zaman selam diye bagirdilar ve terciimana 

sordular • “ Yeri opmemizi ister misiniz ? Sizin tarafimzdan 

bize gonderilen elgilerden peri opmeleri istenmedigi igin biz de 

yeri opmiyecegiz. Bunlari size soylememizin sebebiy bilgisiz 

cidam oldugumuzu scinarcik bizi hor gormemeniz i$indir„. 

Elgiler vazifelerini yaptiktan sonra cevap hazirlandi, ya- 

zildi ve hiikiimdar cevabini ihtiva eden vesikayi verdikten 

sonra elgilerin gitmelerine miisaade etti ve onun bir emri iize- 

rine elgilerin herbirine 20.000 zuze verildi, bunlarla beraber 

arap elgileri gonderildi ve arap esirlerini satin aimak igin 

bunlara 170.000 dinar verildi. Qiinkii Romalilarin elindeki 

arap esirleri, araplann elindeki Roma esirlerinden fazla idi. 

El^iler geri doniince Roma kirali esirleri mubadele etmek is- 

temedigi gibi, satmak ta istemedi. 

Araplann 308 (m. 920) yilinda, Bagdat’taki araplann 

ayak takimi bir arbede gikardilar, hapishane kapisini kirarak 

miicrimleri siiruklediler ve hiristiyanlara tecaviiz ettikten ba§- 

ka tabip Simeon oglu Abdullah'in ve hiristiyan katiplerin 

evierini yagma ettiier. Bunun iizerine vali bunlari yakaladi, 

reislerini kazikiadi ve arkada§lannin ellerini kesti. 

Araplann 309 (m. 921) yilmda araplann, adi Hal lac 

olan bir zahidi, Bagdat’ta yakalandi. Bu adam, Allah’in ken- 

disine hulul etmi§ oldugunu ve bir takim sahtekarliklarla 

harikalar (mucizeler) yaptigini gosterirdi. Bu adama, Hiikiim- 

dann emri ile 1.000 kirbag vuruldu, sonra elleri ve ayaklan 

kesildi, cesedi yakiidi, kafasi bir mizraga saplanarak Iran’a 

gonderildi ve her tarafta dola§tmldi. 

1238 (m. 927) yilinda Romalilarin bir ordusu Samosa- 

ta’ya kadar ilerledi ve kiralin gadm buradaki Ulu camiin 

iginde kuruldu. Askerler minareleri (halki ibadete davet igin 

kullanilan kuleleri) yiktilar, ahaliyi esir edip gittiler. Bir arap 

ordusu bunlari takip ederek biitiin goturdiiklerini geri aldi 

ve Roma kiralimn bir akrabasini da ele gegirerek zincir- 

ler iginde Bagdat’a gotiirdu. 

Miiteaddit muharebelerde zafer kazanmak yiiziinden 
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“mutaffer,, 1 iinvamm kazanan haremagasi Munis bu sirada 

hiikiimdar tarafindan husumet gcrmege ba§ladi. Muni s bir 

hiyanete ugramaktan korkarak kendini dikkatle koliamaga 

ba§ladi ve hukumdann ona kar§i nefreti biisbutiin belirdi. 

E§rafin ve askerlerin pek gogu ona bagli idiler. Bunlar ona 

cesaret vererek dediler ki “neden korkuyorsun ? Biz daima 

seninle beraber ddvu$tiik ve sakalin bitmedik^e seni birak- 

mayiz 

Muktedir, halkin isyan hislerini farkedince korktu ve 

Munis'e haber gondererek : “sen beni yerime yerle$tirdin, 

buna sadcikcit yemini ettin. Bunci kar$i igini terniz tutarsan, 

Allah namina yemin ederim ki, sana kar$i hi$ bir hiyaneite 

bulunmam. §ayet kalbinde ba$ka bir$ey varsa, ben de Allaha 

siginirim. Fakat hig bir zaman dii§unmeyecegim bir $ey varsa, 

seninle miicadele etrnektir., dedi. Munis, bari§maga miitema- 

yil degildi. Onun i^in son derece §iddetle hareket etti ve 

halifeyi getirerek bir odaya kapadi. Sonra M u k t e d i r’in 

oglu Mu hammed'i hapishaneden gikararak ona biat etti, 

ona “Kahir„ unvanini vererek, tahta oturttu. Saray zabitleri, 

kendilerinin buradan gikanlarak, ba§kalannin, yerlerine geti- 

rileceklerini anlayinca kili^larini gektiler, Kahir ile bera¬ 

ber olan e§rafi oldurdiiler ve yaliniz burada bulunan Muni s’ e 

dokunmadilar. Sonra Kahir i yakalayarak yiiksek sesle ba- 

girdilar : “ halife Muktedir ya$ayacak„. Sonra bunlar sa- 

raydan giktilar ve herkes onlarin pe§ine takildi. Bunlar Mu- 

n i s' in evine gittiler, onu Muktedir in yanma got urdiiler, 

sonra saraya getirdiler. Munis, bir§ey yapacak vaziyette de¬ 

gildi. Fakat herkes kendinden korkuyordu. Muktedir onu 

gagirtti ve kendisiyle ban§masim rica etti. Munis ona 

giivenmedigi igin derhal buradan gikti, Musul’a giderek asker 

topladi ve buradan Bagdafa geldi. Muktedir de asker top- 

lami§ oldugu i<^in Bagdat’tan gikarak Munis ile kar§ila§ti. 

Halife Muktedir yenildi ve olduriildu. Sonra ba§i bir miz- 

1 «Muzaffer» olacak. 0. R. 

1 Munis, harem agasi oldugu i^in sakalsizdi. Maksat, onun sakal sahibi 

olmasi nasil imkansizsa, arkada§larinin da onu birakmalarimn o kadar 

iinkansiz oldugunu anlatma kdir. 0. R. 



252 ABU’L - FAR AC TARIHI 

raga saplandi ve te§hir edildi. Bu hadise araplarin 320 (m. 

932) yilinda vuku buldu. 

Harranli Ba§ tabip Sabit oglu Si nan onun devrinde 

ya§iyordu ve bir kimse onun izni olmadan, otlar 1 iizerinde 

ticaret yapamiyordu. Bu adamin birgok sozleri me§hurdur. 

Bir gun ona bir tabip geldi, ya§li bir adamdi ve muhte§em 

bir elbise giyiyordu. Sinan onun di§ gorunu§iine bakarak 

izzetii ikramda bulundu. Sonra onunla bir takim meseleleri 

konu§mak istedi. Fakat ihtiyar adam, igi fazlaca altinla dolu bir 

kese gikararak “emin ol ki„ dedi, “ismimi yazmagi dahi bilmem. 

Omriimde bir §ey okumadim. Fakat evimde birgok ya§ayan 

kimseler var ve bunlar benim kazancimla geginiyorlar. Sizden 

ricam bunlarin ekmegini kesmemektir,,. Sinan guldu ve 

“peki„ dedi. “ Yalimz $u talimata riayet etmen icap eder : 

ciddi big bir hastaligi tedavi etme ve sakin bir daman agma- 

ga tegebbiis etme. Sonray ishal verici big bir Hag verme„. 

ihtiyar adam yemin ederek hig bir vakit OxymeTden daha 

kuvvetli bir ilag vermeyecegini temin etti, Sinan da onun 

tabiplik etmesine miisaade etti. 

Ba§ka bir gun yine tabiplik eden yaki§ikli bir geng geldi 

ve Sinan ona sordu : “tibbi kimden ogrendiniz?„ . Geng cevap 

verdi: “Babamdan,,. Sinan tekrar sordu; “Babamz kim?yy. O 

da cevap verdi: i(diin sizinle goriigen ihtiyar adamyy. Sinan 

guldu ve ona §u sozleri soyledi : (ibabana verdigim talimata 

riayet $arti He sen de git gali$„. Halite K a h i ry Sinan l tazyik 

etti ve onu zorla putperestlikten ayirarak araplarin dinine soktu. 

Mu k t e d zVden sonra Kabir bir yil, alti ay hiikiim 

siirdii. M ukt e di r 6ldurulmii§ oldugu igin Munisy oldiiriilen 

hiikumdarin oglu Ebiil-Abbas in tahta gegirilmesini asilza- 

delere tavsiye etti. iiQunkii,yy dedi “boyle yaparsamz anasina, 
dul biraktigi karisinay karisimn kiz kardegine ve dadisina teselli 

verirsiniz. Zabmete ugramadan ellerindeki altinlari meydana 

gikartirsmiz,, . Fakat e$raf bu tavsiyeyi kabul etmiyerek ve: 

“artik kadinlardan gektiklerimiz yetery Zaten olanin hepsiy anasi 

yuziinden oldu. §imdi de karisi vesairesi yuziinden de bir takim 

istiraplara ugramak istemiyoruzyf dediler. Bunun iizerine Muta- 

1 ila<; i<jin kullanilan. O. R. 
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did’in oglu Muhammed’i getirdiler ve ona “Kahir„ unvanini 

taktilar. 

Halife hiikumran olmaga ba§ladiktan sonra, Muktedir in 

anasini i§kenceye ugratti, bir bacagina ip baglayarak asti 

ve igerlek (yahut, tehlikeli) yerlerine dayak atarak onu altinla- 

rini meydana gikarmaga mecbur etmek istedi. Bu kadin i§ken- 

ce edildikten sonra nesi varsa hepsini if§a etti ve daha ba§ka 

bir§eyi bulunmadigi anla§ildi. Denildigine gore Muktedir'in 

annesi, bu adama, sarayda mahpus oldugu zaman birgok iyilik- 

ler yapmi§, ona yiyecek, igecek kagirmi§, tiirlii tiirlii giizel 

§eyler gondermi§, hatta yanina cariyeler gondermege dahi 

muvaffak olmu§tu. Bu kadin onu mahpus oldugu yerden gikari- 

yor, bir yere gizliyor, o da buradan halifenin verdigi ziyafet- 

leri goriiyor, muganniyelerin seslerini i§itiyordu. Bununla bera- 

ber bu adam iktidar mevkiine ge^er ge^mez ona bu kadar 

girkin bir §ekilde mukabele etti. 

Munis ile arkada§lari hiikiimdarlardan nefret edegeldik- 

erinden ve bunlarin eline dii§mekten korkmakta olduklarindan 

sarayin butun kapi muhafizlarini kendi arkada§larindan tayin 

ettiler. Erkek, kadin, saraya herkim girerse ara§tirilmasini iste- 

diler ve boylece kendi hareketlerine dair hiikiimdara bir§ey 

bildirilmesine mani oldular. Bunlar sarayi o kadar siki bir 

muhafaza altina almi§lardi ki hizmetgiler igeriye sut gotiirduk- 

leri zaman muhafizlar ellerini sut ganaginin igine daldiriyor ve 

ganagin igini ara§tiriyorlardi! 

Derken cenabi hak Munis in askerleri ile sair e§rafin 

arasini a^ti. Bunun (izerine bunlar gole gittiler, Kuhir de 

bulunduklari yeri bularak hepsini oldiirdu ve boylece kendi 

saltanatina sahip oldu. K a h i r saraydaki butun muganniye 

ve mugannileri, para mukabilinde satin alinan erkek, kadin bu¬ 

tun kole ve cariyeleri kovdu ve butun bunlar mugannt ve 

muganniye olduklari i^in tacirlere mukavele yapilmadan satildi. 

K a h i r, e§raf ve asilzadelerin goguna, olduresiye dayak ata¬ 

rak mallanni zaptetmi§ oldugu icin geride kalanlar bir kilig 

darbesine ugrami§ gibi dagilmi§lardi. Bunlar ihtiyar erkeklere 

ve kadinlara araplarin kitaplarmi ogretiyor, Kahir \ muhafaza 

eden kolelere yalan riiyalardan bahsediyor ve §u yolda sozler 

soyliiyorlardi: “Biz sizlere dair fena riiyalar gordiik. Siz dik- 
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katli dcivramn, kukiimdarin sizi mahvetmesine kar$i gelin,, . 
Falcilar ve miineccimler de aym §ekilde hareket ediyor ve 

tiirlii turlii fena haberler yayiyorlardi. Bu sayede K a h i Fin 

muhafizlari giiniin birinde hiikumdar tarafindan oldlirule- 

ceklerine inanmi§lar, K a h i r’in fazlaca sarho§ oldugu bir 

gece onu zincirlemi§ler, iki goziine surme gekmi§ler ve vazife- 

lerini birakip gitmi§lerdi. Bu hadiseier araplarm 322 ( m. 933 ) 

senesinde vuku buldu. Birkag y11 sonra bu halife Kahir, Ulu 

Camide dileniyor ve gozleri kor oldugu i<pn bir diger adam 

onu elinden tutuyordu. 

Kahir'den sonra Muktedir in oglu Radi 

6 yil, 10 ay hukiim siirdu. E§raf onu hapishaneden gikararak 

tahta oturttular. Denildigine gore Kahir'm gozlerine siirme 

gekilmesi onun emri ile olmu§tu. Araplann 323 (m. 934) 

yilinda Bagdat’ta Karh J0) nahiyesinde biiyiik bir yangin 

koptu, birgok ticaret mallan ile nice nice binalar yandi. Radi 

mallarini kaybeden tacirlere 3.000, evleri yanan kimselere 

10.000 dinar verdi ve ev sahipleri evlerini yeniden yaptirdilar. 

Qok gegmeden aym semtte bir yangin daha koptu ve aym 

yil Bagdat’ta kar yagdi. 

Yunanlilarin 1249 (m. 938) yilinda Roma krali Cons¬ 

tantine hasta du§tugiinden ve olecegini hissettiginden 

damadi Romanus'u gagirdi, taci kendi elleri ile onun ba§ina 

gegirdi ve kralhgim ilan etti. 

Araplann 328 (M. 937) yilina miisadif aym yilda. Roma 

krali, arap krali Radi ya kiymetli ta§larla i§lenmi§ altin ve 

giimu§ kaplarla sair e§yadan miite§ekkil degerli hediyelerle, 

Roma dili ile ve arapga terciimesile birlikte altin yaldizi ile 

yazilmi§ mektubu ta§iyan bir elgi gonderdi. Mektupta : “biiyiik 

Roma hukiimdarlari Romanus, Constantinus, 1 ste pha- 

nusy ve C o n s t a n t i n u s'tany yiiksek muzaffer islam hiikum- 

darina selam. Size kar§i olan sarsilmaz muhahhetimizden ve 

zdti biraderanenize kar$i duydugumuz sevgiyi saglamlamak 

arzusundan dolayi size hediyeler gonderiyor ve tarafinizdan 

kabul ile kar§ilanmasim umuyoruz}}. Mektup bu sozlerden 

ba§ka halife Radi yi sulha davet eden birgok uzun cumleleri 

ihtiva ediyordu. Arap hukumdari hediyeleri kabul edip bun- 

lara hediyelerle mukabele etmi§ ve bir elgi ile birlikte gon- 
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derdigi mektupta §u sozleri sdylemi§ti : “muminlerin emiri ve 

Allahin kulu Ebiil - Ab b a s Rddi'den Roma diyarinm 

hakimleri R o m a n u s , Constantinus, Istephanus ve 

Constantinus'a seldm. Ricaniza mebni, hediyelerinizi sevgi 

He kabul ettik. Aramizdaki sulhu kuvvetlendirmek i<;in biz de 

size hediyeler gonderiyor ve el^imiz vasitasi ile saygilarimizi 

sunuyoruz„. 

Roman s’un kiralhgi sirasinda bulgar S i my on istanbul’a 

hiicum etti ve Tarki ile Makedonya’yi yakti ve tahrip etti. 

Si my on Edirne’nin kar§isinda karargah kurarak burasini da 

zaptetti. Bunun uzerine, Romanus miidahaneli sozlerle ve he- 

diyelerle onu teskin etti. Simyon} kiral Romanus u gorerek 

aralarindaki sulhu biisbutiin kuvvetlendirmek istedigini soyledi. 

Kiral da deniz iizerinde miinasip bir yerde bulu§magi kabul 

etti. Bunlar da kayiklar iginde bulu§tular ve aralarindaki mu- 

habbeti teyit ettiler. Romalilar boylece garp tarafindan emin 

olduklari igin yiizlerini §arka ^evirdiler ve 1252 ( m. 941 )yilinda 

hareket ederek Kaphartutha’ya geldiler ve butun memleketten 

ganimetler alarak geri dondiiler. 

Araplarin 329 ( m. 940 ) yilinda arap halifesi Radi nin 

istiraplari artti ve bu yiizden devlet i§leri ile me§gul ola- 

mayacak hale geldi. Tabib, Sab it oglu Si nan onu biiyiik 

bir hiinerle tedavi etti isede halite kurtulamadi. Radi’nin hare- 

magasi olan bir Turk kolesi vardi ki adi Zirak idi. Hii- 

kiimdara ait her husus onun elinde idi. O da bu yil hasta 

dii§tii ve oldu. Halite son derece kederlendi ve en kiymetli 

eski §araptan 400 giigiim §arabin Dicleye dokiilmesini emretti 

ve kisa bir zaman sonra kendisi de oldu. 

Radz’den sanra Muktedir in oglu Miitteki 3 yil, 1 ay hiikiim 

siirdii. Araplarin 329 ( m. 940 ) yilinda bu halitenin devleti ida- 

reye ba§lamasi ile Bagdat’ta gida maddeleri son derece azaldi. 

Bir kor bugday 130 altin dinara satiliyordu ve insanlar ot ve 

yabani meyveler yiyorlardi. Daha sonra miithi§ bir veba koptu. 

Bu veba o derece salgindi ki, insanlar namazlari kihnmadan kii- 

me kiime gomiiluyordu. Dicle nehri bu sirada ta§ti ve birgok 

evler ve hurmahklar harap oldu. 

Yunanlilarin 1253 ( m. 942 ) yilinda Romalilar tekrar Ki- 

likya’yi istila ettiler ve Hammu§h iilkesinden 15 bin esir gotii- 
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rerek koyleri yaktilar ve geri dondiiler. Bagdat’taki kitlik 

§iddetlenmi§, bir kor bug-day 210 altin dinara satilir olmu§tu. 

Hatta bir kor bugdayin fiati yiiksele yiiksele 317 dinara var- 

mi§ ve insanlar olulerin etini yemi§lerdi. Bu sirada Bagdat 

koprusii yikilmi§ ve birgok kimseler Dicle’de bogulmu§lardi. 

Bir yil sonra Romahlar Maiperkat, Arzan ve Nisibise gelmi§- 

ler, esirler almi§lar, koyleri yakmi§lar ve geri donmii§lerdi. 

Araplarin 331 ( m. 942 ) yilinda Roma kirali, arap halifesi 

Mutteki' ye bir elgi gondererek mendili, yani Edessa kilise- 

sinde bulunan bez pargasini, yahut yiiz ortiisunu istedi. Qiinkii 

Mesih efendimiz bu mendil ile yuziinu silmi§ ve yuzunlin giz- 

gileri onun iizerinde iz birakmi§ti. Mesih bu mendili kendi- 

sini gormek isteyen Edessa kirali Abhgarh'a gondermi§ti. 

Roma kirali, bu mendil verildigi takdirde nezdinde bulunan 

arap esirlerinin birgogunu serbest birakacagini vadetmi§ti. 

Miitte ki kendi dininin hiikumlerine vakif olan fakihleri top- 

ladi ve kanunlarinin boyle bir§eyi vermegi kabul edip etme- 

digini sordu. Bunlar da §u cevabi verdiler : “ Boyle bir mendil 

mubarek bir$ey ise de muslumanlar ag, giplak ve muztarip o/- 
dugu igin buna veimekte bir mahzur yoktur „ . 

Bu sirada adi Tu z u n olan bir ordu kumandani Bag- 

dat’ta buyuk bir niifuz sahibi oldu. Halife Mutteki ondan 

korkarak zevcelerini ve kolelerini aldi, Calonicus’a gitti ve 

burada bir miiddet ikamet etti. Bunun uzerine Tuzun ona 

bir haber gondererek, tahtindan uzak kalmasi yiiziinden ken- 

disini muaheze etti ve nigin uzakta kaldigini sordu. Tuzun 

halifeye sadakat yeminini ifa ederek onu ayrica ok§adi, 

Mutteki de kalkti ve Bagdat’a geldi. Tuzun halifenin de- 

niz yolu ile geldigini haber alarak askerlerini topladi ve hali- 

feyi kar§ilamaga gikti. Halife muvasalat edince Tuzun atin- 

dan indi, halifenin ayaklari dibinde topragi optii ve halifenin 

oniinde yaya olarak yiirudii. Fakat halife onun yaya gitmesine 

razi olmayarak atina binmesi igin israr etti. Bunun uzerine 

esasen bir pusu hazirlami§ olan Tuzun arkada§lanna bir 

i§aret verdi, onlar da halife ile muhafizlarini gevirdiler. Halife 

saraya girmeden once ona kar§i kihglar gekildi ve kendi is- 

teg-i ile gekilmedigi takdirde olduriilecegi bildirildi. Halife 

gok fena bir vaziyette oldugu igin makamindan gekildi ve 
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bunu alenen ilan etti. Bunun iizerine halifeyi saraya soktular 

ve burada hapsettiler. Sonra Miiktefi nin oglu Abdullah'\ 

getirerek tahta oturttular ve ona Miistekfi unvanini verdi- 

ler. Bunlar araplarin 333 (m. 944) yihnda vuku buldu. 

Mixttek z’den sonra M ii kt e f z’nin oglu M ii s t e k f i 

bir yil, dort ay hiikiim siirdii. Onun tahta gegtigi yil iginde 

Alanlar,Askalaplar (Islavlar), Lagzaya’lar (lazlar), Azerbaycan’a 

geldiler ve Barda'ah adli §ehri zaptederek 20.000 kadar ki§iyi 

oldiirdiikten sonra geri dondiiler. E§raf, halife Miistekfi ye 

kar§i yine hiyanet etmegi dii§iindiiler. Halife birgiin tahtimn 

iizerinde oturuyorken e§raf her zamanki gibi igeri girdiler, 

yeri optiiler sonra halifenin elini optiiler ve ayakta durdular. 

E§rafin sayilari tamam olunca en son gelenleri yeri optii 

ve halifeye yakla§ti. Halife, onun elini opmek igin yakla§tigini 

sanarak ona dogru elini uzatti. Asilzade eli tutarak halifeyi 

kendine dogru gekti ve onu tahtimn iizerinden kaldirarak 

yuz iistii yere yuvarladi. Biitiin e§raf halifenin etrafina top- 

landilar, onu yaya olarak saraydan gikip gitmege mecbur 

ettiler ve ordu kumandani Muizz-Eddevle nin konagina 

gotiirerek hapsettiler. Sonra Muktedir in oglu FadiV i 

getirdiler, tahta oturttular ve ona “Muti„ (Ja.) adini verdiler. 

Miistekfi' den sonra Muktedir in oglu Muti 29 yil, 

5 ay hiikiim siirdii. E§raf bu halifeyi tahta ge^irdikten sonra 

Miistekfi yi onun huzuruna getirdiler, o da selefini selam- 

ladi, Miistekfi'dt gekilmi§ oldugunu soylediginden sarayda 

hapsedildi. Muti in tahta gegtigi yil, yani araplarin 334 ( M. 

945) yihnda e§raftan ikisi kavga ettiler. Bunlarin biri Musul 

valisi Nasir - Eddevle, digeri ise halife Muti' i tahta getiren 

Muizz-Edevle idi. Nasir geldi, Bagdad’in §ark kismini zaptetti. 

§ehrin garp kismi da Muizz'in elinde idi. Muizz daha 

fazla kuvvetli oldugu igin nehri gegerek §ark tarafina ilerledi 

ve Nasir, Musul istikametinde ka^ti. Bu kismin halki Muizz’in 

kihcindan korktugu igin erkek, kadin hep birden Musul yolunu 

tuttular ve birgoklari susuzluk ve yorgunluktan yolda oldiiler. 

Bilhassa yaya olarak seyehata ah§ik olmayan kadmlar <;ok 

kayiplar verdiler. Yol iizerinde, miikellef elbiseler giyen vali 

kizlarinin yerlerde serili olduklan goze garpiyordu. Bunlardan 

biri elindeki ^antasini gostererek “ iginde 400 dinar var. Aim- 

Abul-Farac Tarihi, F. 17 
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da bir i<;im su verin „ diye bagiriyordu. Fakat bir kimse de 

ona bakmadi, hig bir kimse de keseyi aimak igin donmedi ve 

herkes kendi canini kurtarmak igin kagmaga bakti ve bu kagi§ 

esnasinda 10.000 can telef oldu. Muizz bu hadiselerden ha- 

ber alinca sulh ilan etti, muhacirlere su gonderdi ve bun- 

lari geri gevirdi. Anlatildigina gore Babil halki bugiin gor- 

dukleri felaketin bir e§ine hig bir vakit rastlamami§lardi. 

Denildigine gore bu sirada Bagdat’ta bir falci varmi§ ve 

bu adam vecd(cezbe?) iginde ileriden haber verirmi§. Netekim 

bu hadisenin vukuundan evvel Bagdat gar§ilannda dola§irken: 

“ey Bagdat gocuklari, kadinlarimza yahn ayak gezmegi ogretin 

ve kendinizi sefalet ve yoksulluga ali§tirin. Qunkii felaket 

y akin dir „ dermi§. Netekim dedigi gibi de oldu. 

Aym yil Bagdat’ta miithi§ bir kitlik oldu ve bir kor 

bugday 400 altin dinara satildi. Bagdat olgiisune gore 1.000 

kilo hurma 60 altina satilmi§ti. Evler, baglar ve bahgeler et 

pargalari ve ekmek somunlan mukabilinde satilmi§ti. insanlar 

atlarin ve merkeplerin tezeklerinde kalan arpa tanelerini top- 

layip yemekte idiler. Nice nice kadmlar gocuklanni firinlara 

atarak etlerini yedikleri igin yakalanip 61duriilmu§lerdi. Birgok 

insanlar kitlik esnasinda olmu§ler ve cesetlerini gomecek kimse 

bulunmadigi igin, kopekler tarafindan pargalanmi§ti. 

Bin iki yuz altmi§ (m. 949) ve araplarin 337 (m. 948)yihnda 

Romalilar arap iilkelerine saldirdilar. Emese ve Halep emiri 

Seyf-iid-devle bunlarla dovii§tu ve araplar kinldilar. Roma- 

lilar Gerrnanik'i yani Mara§’i aldilar. Sonra Tarsus’a geldiler, 

oldurduler, yagma ettiler ve geri dondiiler. 

Araplarin 339 (m. 950) yilinda Seyf-Eddevle kismen atli, 

kismen piyade 30.000 asker topladi ve Roma diyarini istila 

ederek buyiik ganimetler ele gegirdi. Arap komandani geri 

donerken Romalilar onu takip ettiler ve ona kar§i mustahkem 

mevkilerinin kapilarini kapayarak bu tun arap askerlerini 

oldurduler, esir ettiler ve ganimeti geri aldilar. Seyf-iid- 

devle birkag adami ile birlikte kagmaga imkan buldu ise de 

batun askerlerini, atlarini, katirlarini, hazinesini ve mallarini 

kaybetti. 

Bu yil iginde Mekke carniinde bulunan ve Mekkeyi ziya- 

ret edenlerce miibarek sayilan Hacer-i Esved (siyah ta§) 
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23 yillik bir ayriliktan sonra yerine getirildi. Bu ta§i, Kar- 

matilery yani cenuptaki haydutlar alip g6turmii§ler ve onu 

50.000 altin mukabilinde iade etmi§lerdi. Fakat iade edilen ta$ 

iki parga olmu§tu ve onun igin bu iki parga, gumii§ten halka- 

larla biti§tirildi, bu gun de hala oyledir. Bu sira, son derece 

bolluk sirasi idi ve 20 kilo ekmek Bagdat’da bir zuze ye sati- 

liyordu. 

Yunanhlarin bin iki yiiz altmi§(?) sekiz (m.957) ve araplarin 

345 (m. 956) yilinda Romalilar deniz yolu ile Tarsus’a giderek 

birgok koyleri yaktilar ve araplardan 1.800 muharibi oldiiriip 

geri dondiiler. Kisa bir zaman sonra Seyf-Eddevle bir ordu 

topladi, Roma diyarini istila etti, esirler aldi ve birgok yerleri 

yaktigi gibi, birgoklarini da oldiirdu. Seyf-Eddevle, Kilikya’nin 

bir §ehri olan Adana’ya gelerek burada birkag gun kaldi ve 

Tarsus emirini takviye ve te§vik ederek Romalilardan korkma- 

masim soyledikten sonra buradan ayrilip Halep’e geldi. Roma- 

lilar da ba§ka bir yoldan onun pe§ine dii§erek Maiperkat’a geldi- 

ler. Bura halkini yagma edip esir ettiler ve koyleri yakip gittiler. 

Araplarin 346 (m. 957) yilinda yigfin yigin ^ekirgeler 

geldi ve mahsulii mahvetti. Veba da tahribat yapiyordu yani 

ihtinak illeti yayilmi§ti. Bu veba o kadar §iddetli idi ki bir 

hirsiz Bagdat zenginlerinden birinin duvannda bir delik agma^a 

ugra§irken deligin iginde oldu. Hakimin huzuruna gitmek igin 

koyu renkli elbiselerini giyen bir geng, bir ayagina ayakkabisini 

gegirdikten sonra diger ayakkabisini giymeden oldu. Ki§in 

§iddetli yagmur yagdi ve Buy uk Denizin ( Basra korfezinin?) 

sulan gekildi ve 300 ar§in kadar algaldi. Bu yiizden evvelce 

goriinmeyen bir gok kayalar ve adalar meydana gikti. Bir yil 

sonra miithi§ bir zelzele oldu, bir gok nahiyeler yikildi ve birgok 

kimseler Deylem ve Ka§han daglarinin gokmesi yiiziinden bo- 
A 

g'ularak olduler. Romalilar, Amid, Arzan ve Maiperkat’a kadar 

geldiler, bir gok kaleleri zaptettiler ve 1.500 ki§iyi oldurdiiler. 

Birkag gun sonra Romalilar Halep tarafina dogru yiiriiduler 

ve Seyf-iid-devle bunlarla Daluk’ta harbe tutu^tu. Roma¬ 

lilar galip gelerek S ey f - ii d - de v l e’nin akraba ve taalliika- 

tini da esir ettikten ba§ka arap piyadesinden birgoklanm 61- 

durduler ve bunlarin oek azi kagabildiler. Romalilar Samo- 

sata’yida zaptetmi§ler ve burasini yakmi§lardi. 
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Araplann 347 fM. 958J yilinda Musul emiri Nasir-Ed- 

devle Bagdadt’a vergi gondermediginden dolayi Bagdad or- 

dusa kumandani emir Muizz-iid- devle ona kar§i hareket 

etti. Nasir, Nisibis’e kagtigi igin Muizz-iid-devle onu ta- 

kip etti. Bunun iizerine Nasir, Maiperkat’a kagti, fakat bura- 

da da tutunamayarak Halep’e gitti ve karde§i Ha i f - ii d - d ev- 

l e ’ye 1 iltica etti. Seyf-iid-devle karde§ini son derece mu- 

habbetle kar§iladi, ona kar§i o derece tevazu gosterdi ki Na- 

sir’in ayakkaplarini kendi eli ile Qikardi. 

Araplann 348 ( m. 959 ) yilinda Romalilar Nasir-iid-devle 

'nin oglu Muhammed ile bazi kolelerini Halep mintakasinda 

esir aldiklari gibi ordu kumandani Ebiil-Heytem’i ve kolelerini 

Kaphartutha §ehrinde esir aldilar. Romalilar sonra Tarsus’a 

geldiler ve birgoklarmi oldiiriip esir aldiktan sonra Haronia 

kalesini zaptettiler, igindekileri oldurdiiler, kadinlari ve gocuk- 

lari esir ederek kaleyi yiktilar. 

Yunanlilarin 1272 ( m. 961 ) yilinda kiral Constantine 

oldii ve oglu R o m a nu s kiral oldu. Bu kiral senatoya ve 

asilzadelere biiyuk saygi gosteriyor ve her insana kar§i civan- 

mertge hareket ediyordu. Bu kiral aym yil i^inde ordu kuman¬ 

dani Izvanni ( Joannes ) - ki §kumu$hkin ( Zimiscen adi 

ile de maruftur-i ve Nicephorus Domasticus’u arap iilkelerine 

gonderdi. Bunlar yola Qikarak Amid’e kadar geldiler, burada 

100 kadar muharibi oldurdiiler, 30 kadar esir aldilar, sonra 

mahsulii yaktilar ve geri dondiiler. 

Bunun iizerine Halep emiri Seyf-Eddevle 30.000 adam 

topladi ve Kar$hena ya kadar ilerleyerek biiyiik ganimetler aldi. 

Geri donmek istedigi zaman Romalilar miistahkem mevkilerinin 

kapilarini kapadiiar, o da ancak kolelerinden 300 ki§i ile kagabildi. 

Romalilar bunlann gerisini oldiirdiiler, esir aldilar ve ganimeti 

geri aldilar. Romalilar bu Ha mdan oglu Seyf-Ed-devl e’nin 

atlarmi, silahlarini ve hazinelerinide ele gegirdiler. Busirada 

§ohret kazanan adamlardan oldiiriilenler arasinda Namus 

oglu Hamid, Musa Sayahan, Kadi Ebu Hiiseyin bulu- 

nuyordu. Bu yilda Musul’da yigm yigin ^ekirge goriindii, bu 

yiizden yiyecek darligi oldu ve bir kor bugday 2.200 zuzevt 

! Metin hoyledir. O. R. 
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ve bir kor arpa 800 zuze ye satildi. Birgok insanlar Suriye 

ve Bagdat’a, hiristiyanlar da sahil §ehirlerine kagtilar. Aym 

yil Trablus’ta §ehit Mar Behnam in §erefli adina mukaddes 

bir kilise kuruldu. 

Araplarin 349 (M. 960) yilinda Mekke’ye ibadet igin 

giden Misirlilar geri dondiikleri sirada uzun bir zamandan 

beri yatagi kuru olan bir irmagin iginde karargah kurdular. 

Geceleyin uyuduklari sirada bir sel koptu, hepsini biiyiik de¬ 

nize surukledi ve hepsi mahvoldular. 

Aym yil §arktaki Tiirklerden iki yiizbin gadir (yani aile) 

halki miisliiman oldular ve araplarin dinine girdiler. Araplarin 

350 (M. 961) yilinda araplardan biiyiik bir ordu Antakya’dan 

Tarsus’a gitti ve Romalilarin kurmu§ olduklari pusuya dii§tii. 

Romalilar bunlarin bir kismini bldiirdiiler ve birgogunu esir 

olarak gotiirdiiler. Araplar gok fena kizmi§lardi. Seyf-Ed - dev- 

l e ’ nin bir kolesi olan Neca Maiperkat tarafindan Roma di- 

yarini istila ederek birgok ganimet ve 2.000 esir aldi ; bunlarin 

500 iine, zincirler vurarak birlikte gotiirdii. 

Yunanlilarin 1271 (M. 963) ve Araplarin 351 (M. 962) yi- 

linda Nicephorus Domasticus 160.000 atli ile Kilikya’ya geldi. 

Anazarba 1’ya kar§i gadirlarini kurdu ve buraya kar§i §iddetli 

muharebe agti. $ehrin igindeki Araplar yardim gelmesinden 

iimidi keserek canlarina ve mallarina dokunulmiyacagina dair 

soz verildigi takdirde kaleyi teslim edeceklerini bildirdiler ve 

boylece hareket ettiler. Qiinki dag tarafinda bulunan dii§mamn 

surlan yikmak iizere oldugunu gormii§lerdi. Nicephorus onlara 

istedikleri sozii verdi, Araplar da kalenin kapilarini agtilar. Ni¬ 

cephorus igeri girince kalenin kili^la alinmasina remak kaldi- 

gini gorerek verdigi soz yiiziinden pi§man oldu ve biitiin 

halkm camide toplanmasini emrederek, camiye girmeyin kim- 

selerin kanindan mesul olmiyacagim bildirdi. 

Ertesi sabah Nicephorus ile beraber olan piyadeler §ehre 

girdiler ve sokaklarda veya evler iginde bulduklan erkekleri, 

kadinlan ve gocuklari oldiirdiiler. Nicephorus §ehirdeki si- 

lahlari topladi ve burada 40.000 tarpanse, yani zirhtan elbiseler 

buldu. Bundan ba§ka birgok kih^lar ve yaylar da ele gegti. 

1 Ayn Zarba ay-) Ebul-fida 103, 0. R. 
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Romalilar burada 40.000 hurma agacini kestiler. Sonra Nicep- 

horus camide toplanan halkin istedikleri yerlere gidebilecekle- 

rini bildirdi ve ak§ama kadar §ehirde kalanlarin oldiirulecek- 

lerini ilan etti. Ahali biribirini gigniyerek kagmaga ba§ladi. 

Qignenen erkek, kadin ve gocuklardan birgok kimseler oldukleri 

gibi, birgoklan da yol iizerinde oldiiler ve geride kalanlar da ne- 

reye gideceklerini kestiremediler. Bunun iizerine Nicephorus 

camiyi tahribetti, $ehrin iki surunu ve buyuk binalari yikti, 

Kiiikya’da 22 gun kaldi ve 44 kaleyi kismen kiligla, kismen 

teslim olmak sureti ile zaptetti. 

Denildigine gore ahalisine dokunulmiyacagina dair soz 

verilmesi ve kalenin teslim olmasi iizerine bazi ermeniler 

ihtiraslanna kapilarak, §ehirden gikip giden arap kadinlarina 

tecaviiz ettiler. Karilarim kiskanan araplar da kiliglarina sa- 

nldilar. Bu yiizden Nicephorus Domasticus kiliglarmi 

geken araplara kizdi ve 400 erkek ile bir o kadar kadini 61- 
diirdii. 

Bu sirada Erbain Orucu (40 giinluk oru$) mevsimi hulul 

ettigi igin orug mevsimi gegtikten sonra geri donmek niyeti 

ile Nicephorus ile arkada§lari Kayseri’ye gittiler. Bunun iize- 

rine Tarsus’taki Arap kumandani 4.000 ki§i topladi, Romalilara 

kar§i yiiriidii, fakat kendisi de, Tarsus kumandani olan karde§i 

Rehab oglu' da, askerler de yenildiler ve olduriildiiler. Ro¬ 

malilar Kilikya’yi tekrar istila ederek Sis Kalesini zaptettiler. 

Buraya muhafizlar ve askeri kuvvetler koyarak Halep’e kar§i 

yuriidiiler. Seyf-iid-devle bunlara kar§i gelerek muharebe etti ise 

de yenildi ve biitun Harridan ogullari maktul dii^tiiler. Seyf- 

ii d-d e v l e'nin kendisi ise birkag adamla birlikte kagti ve ca- 

nim kurtardi. Nicephorus Domasticus, §ehir surunun ha- 

ricinde olan sarayini ele gegirdi ve buradan 390 talen giimii§ 

aldiktan ba§ka 2.400 katir ve sayisiz zirh ve silah aldi. Nice¬ 

phorus sarayi yakarak §ehre kar§i yiiriidu, §ehrin surunda bir 

rahne agti, Romalilar igeri girerek bitap dii§iinceye kadar insan 

kani doktiller. Bunlar burada 2.000 Roma esiri bularak hepsini 

serbest biraktilar ve 10.000 erkek ve kizi esir aldiktan ba§ka 

ta§iyabildikleri kadar ganimet de aldilar ve geride kaiani 

yaktilar. Bunlar zeytin yagi ile dolu birgok depolar buldular 

ve yaglar yiiziip akincaya kadar uzerine su doldurdular. Boylece 
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yaglar bo§u bo§una akip gitti. Bunlar buradaki biitiin camileri 

silip siipiirdiiler. Romalilar burada 9 giin kalarak her§eyi tahrip 

ettirmi§lerdi. 

Romalilar ilerlemek istedikleri sirada Nicephorus ile 

beraber olan kiral Romanus un kizkarde§inin oglu itiraz etti 

ve “kaleyi fethetmedik(;e ilerlemiyelim„ dedi. Ona mukavemet 

edemiyen Nicephorus §u cevabi verdi ukaley oniinde duruyor. 

Git de zapt et„. Kiralin hem§irezadesi suru yikmak igin ilerleyince 

kalenin igindekiler iizerine ta§lar attilar, o da yiiziinii gevirerek 

kagmak istedi. Kalenin igindekiler de kapiyi agarak Deylem- 

l i l e r d e n Ba$a naminda bir adami di§ari saldilar, o da 

kiralin hem§irezadesini takibederek omuzlanmn arasina bir 

mizrak atti, bu mizrak onun gogsiinden gikti ve olii olarak 

onu yere serdi. Onunla beraber olanlar cesedini alip Nice- 

phorus'a gotiirdiiler. O da bu adamin intikamim aimak igin 

elinde esir bulunan 1.200 arabin kafalarini kesti ve buradan 

Roma diyarina dondii. 

Halep koyleri tahribattan kurtuldu ise de koyliilere,"araziyi, 

ekmegi ihmal etmeyinizt giinkii bu toprak bizim oldu ve biz 

kisa bir zaman sonra geri donecegiz„ dediler. Bu sirada piyade 

asker olan 1.000 Ermeni, Edessa havalisini istila ettiler ve 1.000 

koyun, 500 okiiz, araplardan 10 adam yakaliyarak geri 

dondiiler. 

Bu sirada Romalilar araplara kar§i ustun geldikleri igin 

esirler ve ganimetler aliyor, Ermenistan’in iglerine kadar ilerliyor 

ve geri doniiyorlardi. Ermeniler Hiristiyan olduklan igin Araplarin 

kendilerinden intikam almalarindan korkarak Roma hududuna 

kagtilar, Romalilar onlara Kapadokya’daki Sebastia’yi verdiler 

ve bunlar burada yerle§erek gogaldilar. Bundan ba§ka bunlar 

Araplardan alinan Kilikya kalelerine gonderilmi§lerdi. Romalilarin 

yaptiklari biitiin muharebelere Ermeni piyadeler i§tirak ediyor 

ve onlara gok biiyiik yardimlar yapiyorlardi. 

Nicephorus ile Roma ordulari Halep’ten geri doniince 

Simandu’ya vardiklari zaman kiral Romanus'un oliimiinden 

haber aldilar. Biitiin asilzadeler Shumu$hkin gibi dii§iinerek 

Nicephorus Domasticus’u, Yunanlilarin 1275 ( M. 964) yilinda 

kiral ilan ettiler ve §humu§hkin Domasticus’u araplarla dovii§- 

meg^e memur ettiler. Nicephorus da Istanbul’a dondii ve taht 
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iizerine yerle§ti. §humu$hkin Domasticus ise M op su¬ 

es ti ci' ya kar§i yiirudu ve ona kar§i 7 gun karargah kurdu. 

Kendisi §ehrin surunda 60 tan fazla rahne agtigi halde §ehre 

giremedi. Onun igin bu §ehrin etrafini ve Adana ile Tarsus 

havalisini tutu§turarak tahribetti. Romalilar gol gocuklarina 

yardim etmek uzere Tarsus’tan gelen 5.000 ki§iyi yakahyarak 

hepsini oldiirdiiler ve geri dondiiler. 

Kilikya’da buyuk bir kitlik kopmu§ ve Araplarin gogu bura- 

sini terkederek §am’a kagmi§lardi. Halep, Harran veEdesse’- 

de de §iddetli kitliklar olmu§tu. Bir yil sonra da Domasticus 

Kilikya’ya tekrar geldi ve 3 ay agik golde kaldi ise de §ehri 

zaptedemiyerek vergi tarhetmekle kaldi; askerleri iginde hastalik 

ve veba salgini ba§ladigi igin geri donmege mecbur olmu§tu. 

Yunanlilarin 1276 (M. 965) ve Araplarin 354 yilinda kiral 

Nicephorus istanbul’dan gikarak Kapadokya’daki Kayseri’ye 

kadar geldi. Tarsus gocuklan ile gol evlatlari ona bir mektup 

gonderekek tabiiyetine girmek istediklerini ve kendilerini idare 

edecek birini gondermesini istediler. O da §u cevabi verdi: 

„siz Araplardan yardim gormek hususunda iimidi kesmi$, kitlik 

yuzunden olu kopek etlerini yemi$y veba yuzunden koki'i kirrlacak 

hale gelmi$ oldugunuz i$in bana isyan edebilecek derecede 

kuvvetleninceye kadar benim tabiiyetime girmek istiyorsunuz. 

Bendert goreceginiz bir mukabele varsaf kiligtan ibarettir„. Nice¬ 

phorus mektubu, gonderilen elginin ba§i (izerinde yakti, 

elginin sakalini tira§ ettirdi ve kovdu. Denildigine gore her gun 

Tarsus’da olu cesetlerini ihtiva eden 300 tabutun gegtigi 

goruliiyordu. 

Bunun iizerine Kiral Nicephorus asker tophyarak ekilmi- 

yen toprak iizerine karargah kurdu ve burasini bu yilin Re- 

cep ayinin 13 iine miisadif cumartesi giinii zaptederek, birgok 

kanlar doktii. Sonra erkek, kadin ve gocuk olmak iizere 

200.000 esir aldi ve bunlari Roma diyarina gonderdi. Sonra 

Tarsus’a kar§i gadirlanni kurdu. Bura halki agliyarak, inliye- 

rek oldiiriilmemelerini rica ettiler ve kapilarini agmaga hazir 

olduklanni bildirdiler. Nicephorus bu halden miitessir olarak 

canlara ve mallara dokunmiyacagina dair soz verdi ve §ehrin 

igine girince Arap asilzadelerine saygi gostererek kendi sofra- 

sina davet etti; sonra istedikleri kadar mal ve silah alarak 
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Antakya’ya gonderdi. Antakya’ya gitmek istemeyip diger arap 

§ehirlerine gitmek istiyenleri de aym §ekilde gonderdi. Bunlari 

muhafaza igin e§raftan 3 ki§iyi memur etti ve bir kimsenin 

bunlara dokunmasina musaade etmedi. Araplara dokunmaga 

ciiret eden Ermenilerin elleri ve burunlari kesilmi§, ustelik agir 

dayak cezasina garpilmi§lardi. Nicephorus her tarafa elgiler 

gondererek araplarin her istedikleri yere emniyet iginde var- 

malarini temin etti. Bu kiral, Tarsus camisini kendi atlari igin 

ahir yapti, sonra e§raftan birini 5.000 ath ile birlikte burada 

yerle§tirdi ve ekilmiyen arazi iizerine de e§raftan bir digerini 

tayin etti. Tarsus tekrar in§a edilmi§ ve son derece mamur 

bir §ehir olmu§tu. §ehir o kadar bolluk iginde yiiziiyordu ki 

12 kilo ekmek bir zuze ye satihyordu. §ehir halkinin birgogu 

geri donmii§ler, Hiristiyan olmu§lar, digerleri kendi dinleri iizre 

kaldilarsa da gocuklari vaftiz edilmi§lerdi. 

Bir yil sonra kiral Nicephorus, Amid’e kar§i hareket etti 

ise de zaptedemedi. Bunun iizerine Antiakh (?)’a gitti ve 

giinlerce harb etti. Fakat onun da zaptina muvaffak olamadi, bu 

yiizden etraftaki koyleri ve bahgeleri harab ederek geri dondii. 

Bir yil sonra Halep emiri Seyf-Eddevle Samara’da oldii. 

Bagdat emiri M u i z z - E d d e v l e diyareden oldii ve oglu /zz- 

E d - d ev l e yerine gegti. 

Araplarin 356 ( m. 966 ) yilinda Musul emiri Na s i r-E d- 

devle yataginda uyumakta oldugu sirada oglu Ebu T a glib 

onu yakaladi, uzaklar§tirdi ve Kavashi kalesinde hapsetti. 

Nasirin birkag kere kovmu§ oldugu Kiirt Sanih ile bir ha- 

remagasini onu muhafazaya memur etmis ve N a sir-Eddevle- 

nin harigte olan bitenden higbir haber almamasi igin talimat 

vermi§ti. Bu yiizden Ncisir-Eddevle ogullan ve kendisini 

hapseden biiyiik oglu hakkinda haberler sordukga bunlar “ye- 

mek ister misin ? Igmek ister misin? „ derler ve bundan ba§ka 

bir §ey istememesini soylerlerdi. Denildigine gore, bunlar onu 

koprii iizerinden gegiriyorken, yerinden kalkmi§, Dicle’ye bakmi§ 

“beni bogacak misiniz?„ diye sormu§, onlar da “hayir, seni 

Kava$hi ye goturecegiz? „ demi§lerdi. Buna kar§i da “Ben oglu- 

mu hapsetmegi akhmdan gegiriyordum, o benden evvel dauran- 

di„ demi§ti. Ebu T a glib babasinin Bagdat’a gonderdigi ver- 

giyi tediye ediyordu. Bagdat emiri Izz-Eddevle bunu ka- 



266 ABU’L - FARAC TARiHi 

bul etti. Halep ve Emesa emiri Seyf-Ed-devle'nin yerine 

de oglu Ebu-Ad-maali{ gegti. 

Yunanlilarin 1279 (m. 968) ve Araplarin 357 (m. 967) 

yilinda Horasan’dan gelen birkag ki§i Antakya’dan gikan 3.000 

Arap ile birlikte hareket ederek Kapadokya’yi istila ettiler. 

Bunlara kar§i 40.000 Romali harb ettiler, Horasanlilari ve An- 

takyalilan oldiirduler ve iglerinden birgok esirler aldilar. Daha 

sonra Antakya’daki Araplar Halkidonyahlarm patrigini oldiir- 

diiler ve Autakya kiliselerinin birgogunu tahribettiler. Romali’lar 

Serug’a da gittiler 300 Arap esiri ile birgok davarlari alip git- 

tiler. Aym yil /V a s i r - E d - d e v l e Kava^hi hapishanesinde oldii 

ve Musul’un mukabilindeki Nedamet dagina (Yunus Nebi?) getirildi 

ve gorniildii. Butiin gocuklan tabutunun oniinde yalin ayak yiirii- 

diiler. Bu senenin iginde Ebu'l-ald Suleyman b. Vahap 

b. S uf y an, ki Bagdat Hiristiyanlarmdan ve ulemasindan idi, 

bir sarrafin nezdinde 350.000 zuze buldu. Bundan ba§ka bu 

adamin evinde 12.000 §arap testisi vardi. Bu adamdan 140.000 

zuze alindi ve gerisi kendine birakildi. 

Aym yil Antakya’daki Horasanlilarla Antakyali Araplar 

arasinda ayriliklar oldu, Romalilar geldiler ve Antakya’dan 

erkek, kadin, geng erkek ve kiz olmak iizere 12.000 esir alip 

gittiler. 

Bir yil sonra, vani Yunanlilarin 1280 (m. 969) yilinda 

Romalilar Kaphartutha’ya geldiler, 800 ki§i ile bir^ok ganimet 

alip gittiler. Sonra Emesa’ya kar§i yuriidiilerse de onun, aha- 

lisi tarafindan bo§altilmi§ oldugunu gordiiler ve §ehri t.utu§tu- 

rup gittiler. Bu yil iginde Bagdat yiyecek sikintisi gekti ve bir 

kor bugday 90 altin dinara satildi. Musul havalisinde de birgok 

^ekirgeler goriildii. Kisa bir zaman sonra Roma kirali Nice- 

phorus geldi ve Antakya’ya kar§i gadirlarini kurdu; sonra bu- 

radan Trabius’a gitti ve §ehrin di§indaki butiin binalan yakti 

ve kuvvetli Gaza Kalesine kadar giderek bu kaleyi ele ge^irdi 

ve iginden biiyiik miktarda e§ya aldi. Sonra Emesa ve Halep’e 

kar§i hareket edederek buralarda 2 ay kaldi, esirler aldi, yag- 

ma etti ve ona mukavemet edecek bir kimse gikmadi. Onun 

yanindaki esirlerin 100.000 erkek ve kadin genglerden miite- 

1 Ebiil Meali : Sa ad-iid-devle 1) S. 108,2 0. R. 
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§ekkil oldugu g-oriilmu^tu. Qiinkii ihtiyar kadinlari ve ihtiyar 

erkekleri esir olarak almiyordu. Bunlarin bir kismini 61durmii§, 

bir kismini sag birakmi§ti. Romalilir arasinda veba salgini 

kopmami§ olsa idi Halep’i de, Antakya’yi da zaptedecekti. 

Onun hedefi Kudus idi, fakat buraya gidemedi. Qiinkii asker- 

leri adam oldiirmek yiiziinden yipranmi§lardi. Sonra aldiklari 

ganimetin miithi§ yiikii onlari hareketten alikoyuyordu, 

Yunanlilarin 1281 (m. 970) ve Araplarin 359 yilinda Ro- 

malilar Antakya civanndaki Luka Kalesinin Hiristiyanlari ile 

gizli tertibat yaptilar. Bu tertibata gore bunlar Antakya’ya 

giderek Roma istilasindan korkmak dolayisi ile kagip geldik- 

lerini soyliyecekler, Roma ordusu gelinceye kadar Antakya da 

ikamet edecekler ve Romalilarin §ehri fethetmelerine igeriden 

yardim edeceklerdi. Hiristiyanlar boylece hareket ettiler, 2 ay 

sonra da kiral Nicephorus’un karde§i 40.000 Roma askeri ile 

geldi ve Antakya’yi ku§atti. Luka Kalesi ahalisi bunlara dag 

tarafindan yardim ettiler; Romalilar da Antakya’ya girdiler ve 

§ehri zabtettiler. Romalilar burada en geni§ olgiide kan dok- 

tiikten sonra ihtiyar erkekleri ve ihtiyar kadinlari bir tarafa 

ayirdilar ve heniiz yeti§memi§ olanlara “istediginiz yere gidiniz„ 

dediler. Sonra yeti§kin erkekleri ve kadinlari ve geng erkekleri 

ayirdilar ve 20.000’e varan bunlari Roma diyarina gonderdiler. 

Bunlar Halep’e de 10.000 atli gonderdiler ve Halepliler her yil 

muayyen bir vergi vermegi kabul ettiler. Romalilar bunlardan 

8 ki§iyi rehine olarak alip geri dondiiler. 

Bu sirada muharebede buyuk inuvaffakiyetler kazanan, Ki- 

likya §ehirleri ile Antakya ve Suriye’ye hukiimran olan kiral 

Nicephorus butiin Arap aleminin ( yahut islam aleminin) son 

derece korktugu bir §ahsiyet olmu§tu. Kiral bu yiizden gurur- 

lanmi§, kiistahga hareket etmege ba§lami§ ve Kiral R o m a n u s’ 

un zevcesi Theophana ile, arzusu hilafina, evlenmi§ti. Fakat 

Nicephor bu kadarla kalmiyarak kiralligin kendi neslinde kal- 

masini temin igin kiraligenin iki erkek oglu Basil ve Cons- 

t ant in i kisirla§tirmak istedi. Theophana onun maksadini 

anhyarak ogullari hesabina son derece miiteessir oldu ve, 

D omasticus §humu§hkin ile gizli bir andla§ma yaparak 

paskalya gecesi onu ve birgok kuvvetli adamlari kadin kiya- 

feti iginde saray kilisesine aldi ve Nicephorus<x} akraba- 
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sindan birkag kadim, Kilisede kalmak ve geceyi orada konu- 

§arak ge^irmek iizere davet ettigini soyledi. N i c e p h o r u s’un 

uykuya derinden derine dalmasi iizerine $humu§hkin’i ve adam- 

larini onun yanina soktu, bunlar da onu uyurken oldiirdukleri 

gibi, saray kapilarini muhafaza edenlerden 70 ten fazla ki§iyi 

de oldiirduler. Nicephorus’un katline ait sebebi, muteber kitap- 

lardan ke§fetmi§ bulunuyoruz. Mar Michael, Malatyali tgnatius’a 

istinadederek §u sebebi anlatir: Kiralige, evlilik hayatina sada- 

katsizligi dolayisi ile kocasim 61diirmu§tur. Kraligemn bu hare- 

keti bir bahaneden ibaret degildi, giinki Nicephorus'un 

katlinden sonra higbir erkekle evlenmedi ve Nicephorus’tan 

sonra hukiim suren §humu§hkin ile yahut ba§ka bir §ahisla 

alakalanmadi. 

Araplarin 360 (M. 970) yihnda, geceleyin oldurulen iki arap 

Musul’daki Michael Nasturi manastirina yakin olan caminin 

?inde bulundular. N a s i r- E d -d e v l e' nin oglu Ebu 7 a glib 

de Musul Hiristiyanlanni 120 bin zuze tediyesine mahkum etti. 

Araplarin 362 (m. 972) yihnda Domasticus bir Roma 

orausu ile Nisibis §ehrini istila etti ve bir^ok insanlari oldurdii. 

Kendisi burada 22 giin kalarak esirler aldi, yagma etti ve 

memleketi tahribetti. Sonra Amid’e kar§i yurudii, buradaki 

ordu kumandani olan Hazcirmord Musul valisi Ebu T ag- 

lib'e haber gondererek yardim istedi. O da karde§inin ku- 

mandasi altinda buyiik bir ordu gonderdi. Bunlar Romahlarla 

muharebe ettiler, Araplar galip gelerek Domasticus’u yakala- 

dilar ve onu esir olarak Musul’a gonderdiler; Romalilar da 

ka^tilar. Ebu T a glib, Domasticus' a son derece nezaket 

gosterdi ve bu sayede Romahlarla dostlugunu kuvvetlendirmek 

istedi. 
Domasticus burada bulundugu sirada zehirli bir Qiban 

yuziinden hastalandi ve oldii. Aym yil Bagdat halki Nisibis’in 

ugradigi yagma ve dokulen kanlardan haber alarak son de¬ 

rece kizdilar ve halife Muti'e kar§i buyuk bir isyan gikardilar. 

Halk, Halifenin Araplar hesabina dogu§mekten ^ekindigini soy- 

liyerek onunla istihza ediyor, sarayina ve bendelerine oklar 

atiyorlardi. Taninmi§ adamlarin biri Kufe’de bulunan emi 

izz-Ed-devle ye giderek Romahlara kar§i bir ordu gondermesini 

istedi. 
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Araplarin 363 (M. 973) yilinda halife Mizti felce ugradi, 

dili agirla§ti ve kimildayamiyacak hale geldi. Bunun iizerine 

Bagdat e§rafindan Sebiiktekin adini ta§iyan biri Halifeyi 

saltanati terke zorladi ve makamina Tai (ylU) adi verilen og- 

lunu getirdi. Aym yil iginde Harran’li mii§rik Si n a n b. Sab it 

oglu tabip Sab it vefat etti. Bu adam Araplarin 290 inci (M. 

902) yilindan kendi hayatinin sonuna kadar tarihini tesbit eden 

me§hur bir Kronolojik tarih yazdi. Bu buyuk adam, bu eseri 

yazmami§ olsa idi Arab hukumdarlarinin bir^ok harekati unutu- 

lacak ve kaybolacakti. Bu muellif onlarm hatiralarini korudu 

ve o zamandan bu zamana kadar zuhur eden yazicilar bu ta- 

rihten istifade ettiler. 

Muti ’den sonra Tdi, 17 yil, 9 ay hiikiim surdu. Bu ha¬ 

life, hilafete gegtikten sonra kendisini tahta gegiren Sebiik- 

t ekin' in mevkiini y ukseltti ve ona N asir-Ed-devle un- 

vanini verdi. Bu sirada sunni Araplar ile Tiirkler Sebiiktekin'in 

tarafini, $ii Araplar ve Deylemliler / z z - E d - d e v l e' nin tara- 

fini tuttuklari igin halk arasinda miicadeleler ba§ladi. Bu yiiz- 

den birgok kimselerin kam dokuldii ve qok buy uk saraylar ele 

dii§tii. Araplarin 364 (M. 974), Yunanlilarin 1286 (M. 945) yilin- 

da Izuanni (Joannes) ki Roma krali §humu§hkin’dir, hareket 

ederek Emesa ve Ba’lebek’i zaptetti, sonra §am’a gitmek isteyince 

Suriye’nin Arap asillerinden Zaiath (Zewath) 1 oglu, §am valisi 

Alpethgan'di1 mektup yazarak Roma kralina mukavemet etme- 

mesini, gunki kendisinin ona kar§i aciz kaldigini bildirdi. Bu¬ 

nun iizerine Alpethgany §humu$hkine. haber gondererek 

ona tabi olacagini ve kendisine her yil 300.000 zuze yi vergi 

olarak gonderecegini bildirdi. Krai $humu?hkin de razi oldu. 

$humu$hkin §am’a yakla§tigi zaman Alpethgan 

onu kar§ilamaya gikti, atindan inerek yaya yuriidii, onun kar- 

§isinda nice defalar yeri optii. Roma krali onun bu §ekilde ha- 

reketinden memnun olarak atina binmesini soyledi, onu izaz 

eyledi ve kar§isinda bir atli sifati ile hiinerlerini gostermesini 

istedi, Alpethgan bunlarin hepsini yapti krai onu methetti 

o da tekrar atindan inerek yeri optii. § humu § h ki n tekrar 

1 ibni-iiz-Zeyyat. Ebul Fida 0. R. 

L' Ebul Fida’ya gore Eftekin. Belkide Alp-Tekin dir. 0. R. 
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onun, atina binmesini istiyerek bir yillik vergiden affetti. Bunun 

iizerine Alpethgan tekrar atindan inerek yeri optii. Roma 

krali ondan bindigi ati, kullandigi zirhi ve mizragi istedi. A /- 

pet hg an da bunlari verdikten ba§ka birgok e§ya ile giizel ko- 

kular, 20 at ve birgok mizraklar takdim etti. Fakat Roma krali 

yaliniz onun bindigi at ile bir tek mizragi aldi ve diger e§yayi 

te§ekkiirle iade ederek Alpethgan a miikellef elbiseler giy- 

dirdi, miicevherler verdi, giimii§ten yapilma ganaklar hediye etti 

ve katirlar verdi. 

?h umu$hkin buradan Sidon’a gitti. Ahali §ehirlerinden 

gikarak itaatlerini arz ettiler ve hediyeler takdim ettiler. O da 

bunlari birakarak Berut iizerine yiiriidii, buraya hiicum ederek 

kiligla fethetti ve ganimetler alip gotiirdii. Roma krali daha 

sonra Gabala (Cebel, yahut Biblos) ya hucum etti. Bura halki 

mukavemet ettigi igin §ehri kiligla zaptetti ve ganimetler aldi. 

Sonra burasini terkederek Tarsus’a gitti ve kralige Theo- 

phana nin hem§iresi ona olduriicii bir zehri ihtiva eden igki 

verdi, o da vahim bir surette hastalandi ve payitahta dogru 

ilerleyerek 4 yil hiikiim siirdiikten sonra oldii. Bu krai askeri 

vaziferini ifa hususunda son derece sertti. Yapisi kuvvetli 

idi, cesurdu ve muharebelerde daima muzaffer oluyordu. Kiral- 

ligi sirasinda herkese iyilik etti, esirleri serbest birakti, istan- 

bul’daki buyiik kiliseyi in§a ettirdi ve birgok §ehirleri, mem- 

leketleri zaptetti. E§raf ile butiin halk matemini derinden derine 

tuttular. 

Ondan sonra kiral Roman us'un ogullari Basil ve 

Constati nu s 58 yil hiikiim siirdiiler ve birbirleri ile gok iyi 

gegindiler. Basil, karde§inden daha kuvvetli oldugu igin Cons- 

t antin' i payitahtta yerle§tirdi, o da Araplarla miitemadiyen 

muharebe etti. 

Araplann 367 (M. 977) yilinda Dicle nehri 20 ar§in kadar 

kabardi, sular kuyulari ve Bagdat’in her tarafini kapladi. Ahali 

gece giindiiz kr.yiklar iginde ya§iyorlardi ve bu sirada birgok 

biiyiik binalar yikildi. Istanbul’da hiikiim siiren iki karde§ 

Domasticus1 luga War do s adh bir adami tayin ettiler. O da 

bunlara kar§i isyan ederek Romahlarin Araplardan almi§ olduk- 

lari memleketlere dogrudan dogruya hakim olmak istedi. Bu 
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adam, Bagdat emirlerinden olan karde§i, Adhad Ad - Dawlah 1 e 

bir el^i gondererek ondan yardim istedi ve Romalilarin §ark- 

taki saltanatlari uzerinde mevkiinin saglamlanmasina ehemmiyet 

vermesini istiyerek biitiin omriinii Arap hakimiyeti altinda 

gegirmegi vadetti. 

Bunun iizerine kiral Basil ile Constantine elgiler 

gonderdiler ve asinin soziinii dinlememesini tavsiye ettiler. 

A dud- Ed- devle de asiye degil, fakat kirallara yardim etmek 

gerekle§tigine karar verdi ise de karde§i olan asiye kar§i za- 

hirde muhabbet ve alaka gosterdi ve mumkiin olan her yar- 

dimi vadetti. Roma kirallari asiye kar§i ordu gonderdiler, 

Wardosddi yardim goreceginden emin olarak birkag ki§i ile 

birlikte arap hududuna gitti ve Adud-Ed-devle ye bir mektup 

gondererek orduyu yola gikarmasini istedi. Adud-Ed-devle arap 

asilzadelerine gizlice haberler gonderdi, bunlar da asilerle kar- 

de§ini ve kendisi ile beraber olan sair kimseleri yakalayip 

Bagdat’a goturdiiler ve hapishaneye koydular. Bunlar da burada 

uzun bir zaman kaldilar. 

Araplarin 372 (M. 982) yilinda Bagdat emiri Adud - Ed-devle 

vefat etti. Onun devrinde tabip Abbas oglu Ali §ohret ka- 

zandi ve Kiral kitabi (yahut $ahane kitap) bu zat namina 

telif olundu. Onun bu kitaba bu ismi vermesine sebep Bag- 

dat’ta halite ile birlikte kumanda mevkiinde bulunan emtrlere 

kiral denilmesi idi. Aym sirada qok yiiksek bir tabip olan ve 

Ma Mimre, (yani. Yiiz Hitabe) adli eser ile diger bir^ok 

eserleri yazan Ebu Sehl Me si hi Horasan’da ya§iyordu. 

MesthT 40 ya§inda iken bu diinyadan gogtii ve karde§i Earns am 

- Ed-devle onun yerini aldi2. 

Araplarin 373 (m. 983) yilinda Bagdat’ta kitlik oldu, bir 

bugday kor’u 4.080, bir arpa kor’u 2.040 zuzeye satildi ve bir- 

gok kimseler agliktan oldu. Araplarin 376 yilinda (M. 986) ha¬ 

lite Tai tahtinin uzerinde oturdugu sirada Samsam-Ed-devle 

igeri girerek uselam„ dedi, yeri optii ve tahtin sag tarafinda 

durdu. Diger e§raf da girdiler ve ayni §ekilde hareket ettiler. 

§airler de geldiler ve Samsam’i diger e§raftan daha fazla meth- 

!] Adud-Ed-devle. 0. R. 

2 Samsam Ed-devle, Adud-Ed-devle’nin o^ludur ve babasimn yerine 

ge5mi§tir. Muhtasar, sa. 301. 0. R. 
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eden kasideler soylediler. Vaziyetin bu merkezde oldugunugo- 

ren e§raftan biri, yani §eref-iid-devle, diger e§raf ile birlikte 

gizli bir plan hazirladi, bunlar Samsam-Ed-devle’yi kimseye sez- 

dirmeden yakaladilar, Iran kalelerinden birine gonderip orada 

hapsettiler, ayrica gozlerine mil gektiler. §eref-iid-devle’de onun 

mevkiini aldi. Bu siralarda hukiimdar unvani yaliniz Arap kral- 

larina, yani halifelerine aitti. Fakat biitiin hiikiimeti, orduyu 

ve hazineyi bu Iranli e§raf idare ediyorlardi. 

Araplann 378 (M. 988) yilinda §eref-Ed-devle Arap 

iilkelerindeki filozoflan topladi ve yildizlarin harekatim taras- 

sut igin bir rasathane in§a etti. Yildizlarin yolunu tesbit eden 

aletler ve bakirdan daireler de alindi ve Me' munun devrinde 

yapildigi gibi miiesseseler kuruldu ve Turyali Rustem 

oglu Ebu Sehl Ycihya bu i§i idare igin tayin olundu. 

Bu yilin temmuz ve agustos aylarinda cenuptan kavurucu riiz- 

garlar esti, Bagdat’ta birgok kimseler yolda yiiriirken dii§iip 

oldiiler ve Babil nehirleri (yahut kanallari) iizerinde bulunan 

tayfalar agir kayiplara ugradilar. 

Araplarin 379 (M. 989) yilinda §eref-Ed-devle oldii ve 

ordu kumandanligina Ebu Nasr getirildi. 

Araplarin 380 (M. 990) yilinda Misir ve biitiin Suriyede 

halifesi Aziz, hiikiim siiriiyordu. Bu halife Misirli bir Hiristi- 

yan olan Isa b. Nasturi’yi ba§vezirlige tayin etti. Bu vezir qok 

miikemmel bir adamdi. Biitiin ahkama vakif idi ve halifenin 

liazinesini biiyiik bir servetle yiiklemi§ti. Halife Aziz, Ma¬ 

nas sa b. Kazdra (Kazaza) isminde bilgili bir Yahudiyi de 

Suriye’ye tayin etmi§ti. Bunlarin ikisi Araplar iginde devrin ah- 

kamina vakif olanlan azlederek yerlerine Hiristiyanlar ve Yahu- 

diler tayin ettiler. Bunun iizerine bir Arap fakihi, siiratle ha- 

reket eden fakir bir kadina epeyce miktar para verdi ve 

eline bir kagit tutu§turarak halifenin gegecegi sirada mazlum 

imi§ gibi bagirmasi, kagidi ona uzatmasi ve kagidi verdikten 

sonra kaybolmasi igin talimat verdi, Kagidin iginde yazili olan 

yazi §undan ibaretti: “hiristiyanlari Isa'mn $ahsi ile ve yahu- 

dileri Menessa'nin ?ahsi ile izaz eden Allah, senin $ahsinla da 

Araplari zelil kddi. Bu hatadan ne zaman doneceksinAziz 

bu satirlari okuyunca kadini aratti ise de bulamadi. O da isa 

ve Menessa’yi yakalatarak hapse atti. Fakat isa biitiin saray 
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halki tarafindan sevildigi igin Aziz'in kizi, babasi nezdinde 

sefaatte bulundu, Isa da Aziz'e 300.000 dinar verdi ve yeni- 

den eski mevkiine gegirildi. 

Bu sirada 7agrit ahalisi insafsiz arazi sahiplerinin aldiklari 

agir vergilerin tazyikinden kurtulmak igin §ehirlerini biraktilar 

ve yabanci yerlere dagildilar. Bunlar nereye gittilerse kiliseler 

ve manastirlar yaptilar ve mabetleri giizelle§tirdiler. Bunlar 

iginde iig §erefli karde§ vardi ki Abu Imran ogullari diye 

taninmi§lardi ve Malatyaya gelerek yerle§mi§lerdi. Bunlar burada 

kiliseler, kadin manastirlari yaptilar ve §ehir di§inda rahipler 

ve zahitler igin manastirlar kurdular. Her cuma giinii sabahtan 

ogleye kadar fakirlere sadakalar dagitirlardi. Roma kirali bun- 

lari kiskandi ve bunlari bir sene miiddetle kendi hesaplarina 

fakat kiral adini ta§iyan drahmiler basmaga mecbur etti. Bun¬ 

lar da bunu yapmakla beraber servetleri eksilmedi. Kiral Ba- 

s //’in kendisi ihtiyag igindeydi. Ve bunlarin kapilarina gelerek 

bor^ istedi. Bunlar onu goriince diz gokerek kendisini selamla- 

dilar ve ona yiiz kantar (centenari) altin verdiler. Kiral diiriist 

bir adam oldugu i^in borcunu odedi. Diger bir defa Tiirklerin 

Malatyayi yagma etmeleri iizerine Daira dan gelen en buyiik 

karde§ Ebu Salim burada bulunuyordu. O da ganimetle bir- 

likte goturulmii§tu. Tiirkler ona, zengin adam olduguna gore 

“kendini satin al„, dediler. O da Ubutun ganimeti satarsaniz 

almaga hazirim}f dedi. Tiirkler giilduler ve une verirsin,} dedi¬ 

ler. O da “her can ba$ma be$ dinar veririmff dedi. Tiirkler de 

“sattik,, dediler. Bu sozii soylemelerinden sonra o da adam 

gonderdi, altin getirtti ve sayilari on be§ bine varan esirleri 

kurtardi. Biz bu ufak tefek §eyleri yazarak bize mensup olan 

bu insanlarin vaktiyle ne kadar zengin olduklarini, §imdide ne 

kadar sefalete ugrami§ olduklarini gostermek istiyoruz. 

Bu yil iginde Emir Ebu Nasir oldii ve ordu kuman- 

dani Baha-iid-devle onun yerine gegti. Bu adam ihtiyar- 

ladigi zaman halife Ta i ’in servetine goz dikti. Deylemlilerle 

birlikte suikastlar hazirladi ve bunlar bir gun taht iizerinde 

oturan TaV\ tahtindan atarak ayaklarinin altinaki haliya sar- 

dilar, onu hapse attilar ve tahti biraktigina dair elinden ya- 

zili bir kagit aldilar. Onun yerine Muktedir' in torunu ve 

Ishak'm oglu Ebii'l-A b b a s Ahmed'i getirdiler ve Arap- 

Abu l-Farcic Tarihi, F. 18 
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larin ii$ yiiz seksen bir (M. 991) yilinda onu tahta ge^irerek 
Kadir adini verdiler. 

Tdi den sonra Kadir kirk bir yil, iig ay hiikiim siirdu. 

Araplarin iig yiiz seksen iki (M. 992) ve Yunanlilann bin iig yiiz 

dort (M. 993) yilinda Romalilar Khalat, Minazgerd (Malazgerd?) 

ve Argi§ §ehirlerini aldilar. Bunun iizerine Ermeniler ordusu 

kumandani Ebu Ali{ Romalilara vergi vermeyi kabul etti. 

Kiral Basil razi olarak Ermenistan’i ona birakti ve on yillik 

bir ban§ anla§masi yapti. Bu sirada kendilerine S i na Karimaye 

( Senahrip’liler yani Sennacherb’in ziirriyeti) denilen Ermenilerin 

ayak takimi kalkarak kalelerini Roma kirali Basil's verdiler. 

O da buna kar§i Sebastia ve Kapadokyayi onlara verdi, ermeni 

e§rafi da buraya yerle§tiler. Bunlar buradan biitiin Kapadokya, 

Kilikya ve Suriye’ye yaylldilar. Denildigine gore Adramelech 

ve $h a r e z e r, babalari Sennachribi oldiirdiikleri zaman Kardu 

dagina kagmi§lar ve Ermenilerle kari§mi§lardi. Ermeniler bu ha- 

dise yiiziinden Sanahiripliler ismini almi§ bulunuyorlar. 

Bu sirada Halep emiri Sa'd-ud-devle hastalanarak 

oldii. Kendisi, oglu E b ii'l -Fa d a i l'\n yerine ge^mesini ve ordu 

kumandani Lulu'nun idareyi ele almasim emretmi§ti. 

Sonra Misir halifesi Aziz, Haleb’i aimak ve hazinelerini 

ele gegirmek istedi ve bendesi, Man gut ekin' i otuz bin atli 

ile Halebe kar§i gonberdi. Lulu, Bagdatlilardan yardim gore- 

miyecegini anliyarak Romalilara iltica etti. Kiral Basil's bir 

elgi gonderdi. Ve kendini kiigiilterek ondan yardim istedi. B a- 

s i 1' de kismen atli, kismen piyade elli bin asker gonderdi. Roma 

ordusu Antakya civannda akan Orontes (yani Asi) nehri uzerinde 

gadirlarini kurdugu sirada Misirlilar acele ederek nehri gegtiler 

Romalilara hiicum etttiler ve bunlan maglup ettikten sonra 

dondiiler ve Halebe kar§i gadirlarini kurdular. Lulu hile yaparak 

Mangutekins miihim bir miktar altin gonderdi ve rii§vetle 

aldatti; o da onu birakarak §ama dondii ve ^4zzz’e mektup 

yazarak uyammdaki askerler agliktan oldii; onun igin §ama 

gel dim,, dedi ve tekrar kuvvetlenince geri donecegini ilave etti. 

Aziz bu yiizden son derece hiddetlendi, giinkii Mangu- 

t ekin' in anlattigi sebepten degil, fakat heniiz erkeklik ya§ina 

1 Roma kirali Ermenistan’a gelerek Halat, Malazkirt ve Ergi§i mu- 

hasara etmi§, Ebu Ali Hasan B. Mervan ona kar§i ^lkarak kendisile on 

yillik miitareke yapmi§tir (Muhtasar, Sa. 309 - 310). 0. R. 
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varmami§ bir geng oldugu igin eglenmek iizere §ama gittigini 

gizlice ogrenmi§ti. Bu yiizden Aziz onu azletti. Ve ordu ku- 

mandanhgina onun yerine Rudbarya' vi tayin etti. Ve onu 

Halebe tekrar hiicum etmek iizere gonderdi. Bu adam askerler 

igin bugday alarak iskenderiyeden denizyolu ile ta§imak is- 

tedi. Ve Apamea kalesinde iki yiiz bin olgek bugday ve arpa 

depo etti. Askerleri Halepten yirmi be§ fersahlik mesafeye gi- 

derek atlarimn yemini aliyorlardi. Bunlar Halebin oniinde on 

iig ay kaldilar. Ve bu sirada kendileri igin hamamlar, diikkan- 

lar ve konaklar yaptirdilar. §ehir iginde ise §iddetli bir kitlik 

hiikiim siiriiyordu. Denildigine gore Luluy kilesini iig dinara 

satin aldigi bugdayi bir dinara satarak ahalinin fazla sikinti 

gekmemesine dikkat ediyordu. Sonra bir plan hazirladi, Kiral 

Basil's bir elgi gonderdi. Ve biiyiik bir orduyla yardima ko§- 

mazsa, hasimlann Halebi alacaklanni ve o zaman Antakya’- 

ninda elinde kalmiyacagini bildirdi. Basil bu yiizden korktu 

(yahut tela§landi veya sinirlendi), bir ordu topliyarak otuz bin 

Romali ile hareket etti ve on alti giin iginde iig yiiz fersahlik 

mesafeyi gegti, Misirlilara ait atlarin, bahar olmak dolayisiyle 

otlamakta olduklari sahayi tahribetti. Bunun iizerine Lulu, 

Rudbarya' ya bir mektup gondererek “ mu$terek oldugumuz 

Islamlik bsni size ve askerlerinize acimaya davet ediyory onun 

igin gozunii a$y Araplari kdig agzindan koruy ve sana hiicum 

igin gelen Kiral Basile dikkat et „ dedi. Casuslar da gelip ken- 

disine aym §eyi bildirmi§lerdi. Bu yiizden Misir ordusu korktu, 

Misirlilar biitiin kiymetli mallarini biraktilar ve birer ata bi- 

nerek kagtilar. Romalilar gelerek bulduklan her §eyi yagma 

ettiier. Ebii'l-Fedail ile Lulu, kiral Basil'e hiirmet gos- 

termek igin gittiler ve ona hediyeler takdim ettiier. 

Basil hareket etti ve Sirin kalesini zaptetti. Buradan da 

giderek Emesa’yi aldi. Ve buradan on binden fazla esir gotiirdii. 

Sonra buradan Trablusa giderek §ehir kar§isinda kirk giin 

kaldiktan sonra §ehri alamadi ve kendi memleketine dondii. 

Misir halifesi bunlardan haber alinca son derece miiteessir 

oldu ve bizzat gidip Halebi aimak igin biiyiik bir ordu hazir¬ 

ladi. Fakat bu adam miizmin kulung hastaligindan miistarip 

oldugu igin Misir’dan (yani Menfis’ten), Biilbey’se kadar uzanan 

on fersahlik mesafeyi bir yilda giigliikle gegti ve burada oldii. 
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Ondan sonra oglu Hakim, Araplarin iig yiiz seksen alti 

( M. 996) yilinda Misir ile Garpta halife oldu. 

Bu sirada Nasturi oglu Isa Misirda oldiiriildii ve 

Ebu'l-dld Fdhid b. Ibrahim namindaki Misirli Yakubi 

onun yerine vezir oldu. Bu adam bir ak aga idi ve ordu 

kumandani olan Bargavanin 1 vekili idi ve devrin veziri onu 

emir yapti. Bu sirada Hiristiyanlar dinlerini degi§tirmeden 

Misir’daki Arap devletinde vezir oiabiliyorlardi, Zamanimizda 

ise boyle degildir, Hiristiyanlar Miisliiman olmadikga kendilerine 

vezirlik makami emanet edilmiyor. 

Araplarin iig yiiz seksen yedi (m. 997) ve Yunanlilarm 

bin iig yiiz sekiz ( m. 997 ) yilinda Romalilann Dukas (jo) 
Domasticus'u, Apamea ya kar§i gadirlanni kurdu ve bura- 

sini o derece agliga ugratti ki, bir kopek iki altin dinara satili- 

yordu. Bunun iizerine Misir Araplarinm ordu kumandani Sam- 
sama oglu geldi ve kaleye girerek onu korumak istedi. Ro- 

malilar onu takibettiler, Araplardan iki bin kadar ki§i oldiir- 

diiler ve geride kalanlar kagtilar. Domasticus iki oglu ve on 

atli ile birlikte bir tepeye gikarak kagan ve Romahlar tara- 

findan oldiiriilen Araplari seyretmek istediler. Bu sirada Kip a 

oglu adini ta§iyan ve bir Arap atina binen, sirtinda bir zirh 

ta§iyarak sag elinde bir mizrak bulunduran bir kiirt bu dagin 

tepesine dogru yuriidii. Domasticus onun kendi canini ve aile- 

sinin canini kurtarmak igin soz almaga geldigini sanarak ona 

bakmadi. Bu adam yakla§ti mizragiyle Domasticus’a vurarak 

zirhinda bir delik agti, sonra onu kaburgalari arasindan vurdu 

ve oldurdu. Onunla beraber olanlar ve atindan du§tiigunii go- 

renler kendisiyle me§gul olduklan sirada kiirt, kendi hem§ehri- 

lerinin yanina kagti. Domasticus’un oldiiriilmii§ oldugu haberi 

birden bire yayildi. Araplar da geri donerek onun bir oglunu 

esir aldilar ve 6 bin dinara sattilar. Romalilardan 10.000 ki§i 

maktul dii§mii§ ve bunlarin kelleleri Misna gotiiriilmiigtii. 

Araplar buradan Antakya’ya giderek §ehri yagma ettiler, oldiir- 

diiler, koyleri yaktilar, sonra §ama donerek buraya hakim 

oldular. Bu ane kadar burasi Bagdatlilara aitti. 

Aym yil, adi Alaka olan bir Arap Sur §ehrinde isyan 

1 ismi Ercuvan’dir (= ). 0. R. 
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etti ve Romalilara iltica etti. Fakat Misir ordusu g*alip g*eldi 

ve onu ele gegirerek Misira goturdii. Bu adamm diri diri de- 

risi yiizulmu§, derisinin igi ot ve samanla doldurulduktan son- 

ra kaziklanmi§ti. 

Bu siralarda Dakuka §ehrinde iki bilgili Hiristiyan vardi 

ki, geni§ niifuz sahibiydiler. Iranlilarin, ismi M u h am me d oglu 

Cebrail olan ordu kumandam buraya gelerek Roma diyari- 

ni yagma etmek isteyince Araplar yanina giderek §u sozleri 

soylediler : “Bu kadar uzaga gitmege rte hacet vary burada Ro- 

maldarin yaptiklarindan kat kat beter olan muameleyi bize reva 

goren iki Hiristiyan var ki, hiikiim surer gibi hareket ediyorlar. 

elinden geliyorsa kuvvetini goster,, dediler. Bu adam bu soz- 

lerden hiddetlenerek §ehire girdi, iki hiristiyani oldurdii ve 

§ehre yalniz ba§ina hakim oldu. Halk da buna ba§ egdiler. 

Bu kumandana Debbus (Topuz) -0 d - de v l e, yani Devletin 

Topuz’u denildi. 

Araplarin 389 (M. 998) yihnda ki§in §iddetli bir don oldu 

ve Bagdat’ta binlerce hurma agaci kurudu, geride kalanlar da 

ancak yillarca sonra dogrulabildi. Ayni yil Misir halifesi 

Hak i m, haremagasi Bargavan i oldurdii. Qiinki bu adam 

Hak im'e kar§i bol muhabbetinden dolayi, vakit uygun olma- 

dikga onun ata binmesine, munasebet dii§medikge hediyeler 

vermesine miisaade etmiyordu. Bu yiizden Hakim rahatsiz 

olarak onu oldurttii. Misirlilar, bu katil yiiziinden son derece 

uziildiiler ve giirultiiler gikararak Hakim in saray kapisina 

dayandilar. Hakim korktu, iist kattaki bir odaya gikti ve 

kapilarin biri oniinde durarak §u sozleri soyledi. “Selam ey 

nas ! Bargavan bana ihanet etti. Ben de onu bu yiizden oldiir- 

diim, sizden ricam gem; oldugum igin beni atmak istiyen adam- 
larim ile bzraber degil, benimle beraber olmanizdir„. Hakim, 

ahalinin kar§isinda agladi ve onlari tatli sozlerle ok§adi. On- 

lar da saray kapisinin oniinden ayrilip gittiler. Hakim halki 

ho§nudetmek igin Hiristiyan bir katip olan Fa hid' i getirdi, 

ona hil’atler giydirdi ve memleketi bir §ey degi§tirmeden 

Bargavan gibi idare etmesini ve onun tuttugu yoldan ay- 

rilmamasini soyledi. 

Ug yil sonra birinin adi Ebu Tahir, ikincisinin adi 

I bn Addas olan iki Arap fakihi Hakimz Fa hid' i §ika- 
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yet ederek aleyhinde ithamlarda bulundular. Hakim de bun- 

lan azarladi, bunun iizerine bunlar halkin kafasmi i§lemege 

baktilar ve Hiristiyanlari lekelediler. Hakim bunlara taham- 

miil edemiyecek hale gelince emretti ve Fa hid olduruldii. 

Fa hid son derece sadik oldugu, halife tarafindan sevildigi 

ve ancak Araplar tarafindan tahrik eailmek yuzunden oldii- 

riildiigii igin Hakim, Fa hid' in gocuklarini getirtti, onlan 

giydirdi ve bir kimsenin onlan incitmesini, yahut evlerine 

yakla§masini menetti. 

ibn Addas Misirda, Ebu Tahirde Suriyede vali- 

lik ediyorlardi. Ikisi de halifeye vadettikleri vergiyi toplamak 

bahanasiyle ahaliyi ve yalmz Hristiyanlari degil Araplan da 

fena halde siki§tirdilar ve ahaliyi birgok istiraplara du§iirduler. 

Halifenin kizkarde§inin Suriyede bulunan bir Misirh katibi 

vardi, o da Ebu Tahir den §ikayet eden mektuplar yolladi. 

Halife, kizkarde§ine son derece ehemmiyet verdigi igin kizkar- 

de§i yanina gitti, agladi, ve ondan ferman aldi ve bu fermani 

yolhyarak Ebu Tahir'i oldurttii. Onun kellesi Misira 

getirilmi§ ve gocuklar cesedini ^ar^ilarda siiruklemi§lerdi. Aym 

sirada Hakimin emriyle Ibn Addas da olduruldii. ikisine 

de lanet olsun... 

Bu sayede Araplar da, Hiristiyanlar da rahat ettiler. Ebu 

T a h i r ile / b n Addas'i n yerine biiyiik vezir olarak Ab dun 

oglu Mansur naminda bir Hiristiyan tayin olundu. Asilzadeler 

onu sevmedikleri igin aleyhinde soyliiyorlardi. Onun yuzunden 

Hiristiyanlar tazyik ediidiler ve bunlann birgok bilginleri 

olunceye kadar dayak yediler, sonra kopeklere atildilar. Man- 

sur da oldiigii sanihncaya kadar dayak yemi§ ve kopeklere 

atiimi§ ise de kiigiik bir hareketi gorulerek bir hayvan sirtinda 

evine gotiirulmu§ ve kurtulmu§tu. Halife sonra onu mevkiine iade 

etti ve ona “Ka f i„( yani, kifayetli adam) lakabmi verdi. Hakim 

hakkinda, onun herkesi korkuttugu ve tethi§ ettigi, o kadar 

ki herkesin kotuluk yapanlardan tamamiyle yiiz gevirdikleri 

ve bir kimsenin geceleyin diikkanini kapamaga cesaret etine- 

digi soyleniyor. Hakim'in kendisi bir Misir e§egine biner, 

geceleyin gar§ilarda dola§ir ve bir kimse onun kar§isinda 

ayakta durmaga, yahut yere igilmege cesaret edemezdi. Gece- 
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leri sabahlara kadar i§iklar yanardi ve onun devrinde Misir’in 
geceleri giindiizden farksizdi. 

Araplarin ug yiiz doksan iki (M. 1001) yilinda Bagda’tta 

Araplar Hiristiyanlara kar§i bir arbede kopardilar, evlerini yag- 

ma ettiler ve kiliseleri de yikmak istiyerek yakubilerin bug- 

day ogiiten bir degirmen yanindaki kilisesini tutu§turdularsa 

da, kilise erkek, kadin, gocuk, birgok Araplarin iizerine dii§tii, 

ve kiliseyi tutu§turanlari bogdu ve yakti. Bu manzarayi seyre- 

denler de deh§etten titrediler. 

Bir yil sonra Musul ve Bagdat’ta gekirge goriindii ve 

§iraz’da gogaldi. Qekirgeler tarlalarda bir ot, agaglar iizerinde 

bir yaprak birakmadilar ve diiriilmekte olan kuma§lari dahi 

didiklediler. Bu yiizden bu kuma§lar pagavralara donmii§tu. 

Ortalikta kitlik vardi. Bagdat’ta bir kor bugday yiiz yirmi altin 

dinara satiliyordu. Gokyiiziinde, §imal kutubundan ufkun orta- 
sina kadar alev siitunlari goriinuyordu. 

Araplarin iig yiiz doksan alti ( M. 1005) yilinda biiyiikliigii 

ve ihti§ami bakimindan Afroclit'e benziyen bir yildiz, akrep 

burcunda goriindii. §ualari donuyor ve ay i§igina benzeyen bir 

i§ik veriyordu. Bu hal 4 ay kadar devam etti, sonra zail oldu. 

Araplarin 389 (M. 1007) yilinda Bagdat’ta kar yagdi ve bir 

hafta kadar yer iizerinde kaldi. Kalinligi bir, bir buguk kari§ 

kadardi. Buna benzer kar Senar, Basra, Babadan, Mahruban, 

Ganabah’ta da yagdi. Halbuki daha once bu ge§it hadiselerin 
vukuu duyulmami§ti. 

Bu yil biiyiik bolluk yili idi ve bir kor bugday 12 dinara 

satiliyordu. Dinavar §ehrinde §iddetli bir zelzele oldu, birgok 

binalari yikti, toprak altindan 16.000 ki§i gikarilarak gomiildii 

ve birgok kimseler yer altinda kaldi. Tagrit ve Dakuka §ehir- 

lerinde §iddetli bir karayel eserek birgok evleri harabetti, 

birgok hurma agaglarim ve zeytin aga^lanni koklerinden sokiip 

devirdi. Iran denizinde (Basra Korfezinde) biiyiik gemiler batti. 

Aym senenin §aban ayinin 7 nci giiniinde Zaraa oglu 

Aliy ki bir Hiristiyan feylesoftu, Bagdat’ta oldii. Aym yil §ark- 

taki ig Tiirk diyarinin kabilelerinden olup Knth adini ta§iyan 

biri, Mesih'e inandi ve bu kabilenin hiikiimdari ile ilgili olan 

bir mucize bunlann kamilen vaftiz edilmelerine sebeboldu. 

Bu sirada Misir halifesi Hakim Kiidiis’teki Ba’sibadel- 

mevt mabedinin temelinden yikilmasini emretti ve mabedin bii- 
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tun e§yasi yagrna edildi. Bu halife bundan ba§ka, hiikmii altin- 

daki iilkelerde bulunan binlerce kiliseyi tahribettirdi. Halife 

Hakim, “hangi Hiristiyan, Arap dinine girerse hiirmet gorecek, 

girmiyenler ise eziyete ugrayacak ve boyramda ters asdan bir 

hag takarak dola$acak. Yahudiler de boyunlarinda golde bulun- 

duklari sirada yaptiklari ve taptiklari buzaginin kafasini tagiya- 

caklar. Bunlar sag ellerinin parmaklarina yiiziik koyamiyacakj 

atlara binemiyecek, yaliniz katir ve merkeplere bineceklery adi 

egerler ve tahtadan ozengiler kullanacaklar. Bu zilleti kabul 

etmek istemiyenler neleri varsa alacaklar ve Roma memleketine 

gidecekler,, diyen miinadiler gikardi. 

Bu fermanin yayilmasi iizerine birgok ki§iler memleketten 

ayrildilar, az bir kismi da Hiristiyanhk dinini inkar ettiler. Mem¬ 

leketten aynlmayan ve dinlerini terk etmiyenler de boyunlarina 

altin ve giimii§ten haglar taktilar, parlak renkli kuma§lardan 

kendilerine egerler yaptirdilar. Hakim, keyfiyetten haber almca 

kizdi ve §u emri yaydi: “boynuna, Bagdat dlgusiine gore 4 kiy- 

ye agirliginda tahtadan bir hag gegirmiyenler olduriileceklerdir. 
Yahudiler iginde de boynuna 6 kiyye agirliginda olan ve bir 

tavuk ayagi resmini tagiyan bir pldkayi asmiyanlar olduriilecek- 
lerdir„. Bunlar hamamlara girdikge Araplardan ayirdedilmek 

igin boyunlarina kiigiik gingiraklar da gegireceklerdi. Bu taz- 

yikler Hiristiyanlardan nefret eden bir adam yiiziinden vuku 

buluyordu. Bu adam, Hiristiyanlann Kudus mabedinde paskal- 

yayi kutlulamak igin kilise riiesasim aldattiklarini, kabir iize- 

rinde duran kandilin tellerini yagladiklarini, Arap valisi kabrin 

kapisini miihiirledikten sonra Hiristiyanlann telin tepesini tutu§- 

turmalan yiiziinden alevin yukaridan a§agi inerek kandili yaktigi- 

ni ve bunun iizerine Hiristiyanlann Kuriye Layson (Kyrie Eleeson) 
diyerek ve alevin gokyiiziinden kabre inip kandili tutu§turdu- 

gunu iddia ederek agladiklanni ve boylece dinlerine baglan- 

diklanni anlatmi§ti. Hiristiyanlar ile Yahudiler bir miiddet bu 

eziyete dayandiktan sonra halife Hdkimy katlinden bir miid- 

det once, yaptiklanna pi§man oldu ve dinlerini terk edenlerin 

ona donmelerini emretti. Bundan ba§ka Hiristiyanlara miisaade 

etti, bunlar da eskilerinden daha giizel kiliseler yaptilar ve 

Roma diyanna kaganlar da yurtlarina dondiiler. 
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Araplarin 400 (M. 1009) yilinda Ebu Nasr Be$ir b. 

Harun G a mala, §evval ayinin 26 nci giinii vefat etti. Kendisi 

Bagdat’da bir Hiristiyan katipti. 

Araplarin 401 (M. 1010) yilinda Musul valisi Mukalet 

(M u k l i d) oglu Karava§ (Karavu$), Misir halifesi Hakim 

namina hutbe okuttu. Bu sirada Musul’da gekirge siiriileri 

goriindii. Maad kabileleri her taraftan akin ettiler ve biiyiik 

bir veba da oldu. Horasan’da kitlik o dereceye vardi ki bir 

kilo ekmek bir altin dinara satildi. Insanlar ilk once kopek ve 

ha§arat yediler, sonra kii^iik gocuklari ve bebekleri yemege 

ba§ladilar. Nihayet rasgeldikleri §i§manlara hiicum ederek 

bunlari oldiirmege ve etlerini yemege koyuldular. 

Araplarin 408 (M. 1017) yilinda Bagdat’ta bir Hiristiyan 

hukuk^u olan israel oglu Ebu Nasr'm karisi oldu. Onu 

giindiiziin bir tabutun igine koydular ve etrafinda mumlar yak- 

tilar. Bunun iizerine mutaassip bir Arap geldi ve tabutun iize- 

rine bir ta§ atti. Tabutu muhafaza igin etrafinda duran emir 

M ana si Em koleleri bu Arabi bir kiligla vurdular, bu yiizden 

Bagdat’ta biiyiik bir arbede koptu ve birgok Arap ile Hiristi¬ 

yan maktul dii§tii. Olii kadinin kocasi olan Ebu Nasr, amiri 

olan Mena si E in evine kagti. Fakat arbede ancak Ebu 

Nasr in teslimi iizerine dindi ve bu adam halifenin sarayina 

gotiiriilerek bir miiddet orada hapsedildi. Sonra serbest bira- 

kildi ve hiristiyanlar sevindiler. 

Bir yil sonra Ba^dat’ta siirii siirii gekirgeler goriindii. 

Bunlar yeryiiziinii kapladi, gokyiiziinii karartti, agaglan ve 

mahsulleri tahribettiler. Qifgiler ekinlerini korumak igin da- 

vullar ^aliyor ve diidiikler ottiiriiyorlardi. 

Araplarin 405 (M. 1014) yilinda Misir halifesi Hakim 

hi^bir kadinin, evinin di§inda goriinmemesini, kapidan, pence- 

reden veya damdan di§ari bakmamasini emretti. Bundan ba§ka 

ayakkabicilann, kadinlar tarafindan kullanilacak ayakkabi 

yapmalarini yasak etti. Onun bu yasagi Qikarmasinin sebebi, 

Misir kadinlarinin ihtiraslarina dii§kiin olduklanna dair aldigi 

haberlerdi. Kendisi ilk once ya§li kadinlari casus olarak kul- 

landi. Bu kadinlar evlere giriyor ve kadinlarin sirlarina agah 

olduktan sonra bunlari halifeye bildiriyor, kadinlarin ne gibi 

hilelerle evlerinden giktiklarini ve zanilerle zaniyelerin 
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nerede bulu§tuklanni ona anlatiyorlardi. O da kimin evine 

dair bu yolda haberler alirsa bir haremagasi ile birlikte 

askerler gonderiyor, bunlar evin bir asilzadeye veya alelade 

bir adama ait olup olmadigina bakmiyarak ev sahibine 

“?u veya bu sifattaki ve $u isimli kadiru bize teslim et„ diyor 

ve bu kadinin zevce, hem§ire veya kiz evladi olmasina ehem- 

miyet vermiyerek onu alip gotiiruyorlardi. Halife bunlann be- 

§ini, oiiunu toplayinca hepsini Nil nehrinde bogduruyordu. 

Hakim bu suretle Misir kadinlan ile istihza etmi§, sirlarina 

vakif olmu§, bu yiizden Misir kadinlari Fir’avundan fazla on- 

dan korkmaga ba§Iami§lar ve kadinlar derecesinde erkekler 

de aym korkuya kapilmi§lardi. 

Halk nice sender bu eziyetlere tahammiil ederek ya§adiktan 

sonra koy reisleri halife Ha h'm’e §u yolda malumat verdiler: 

dul olan birgok kadinlar var ki karde§leri, ogullari ve akrabalari 

bulunmadigi igin evlerinin iginde kaliyor ve aglikla giplaklik 

yiizunden helak oluyorlar. Qiinkii kendilerine iplik alip vere- 

cek ve ordiikleri kuma§lari alip satacak bir kimse yoktur. 

Bunun iizerine Hakim, kadinlar tarafindan yapilan i§leri 

alip satanlann evlere ugramalarma miisaade etti. Kadinlar bu 

adamlara kapilanni agacak, fakat yiizlerini veya ellerini gos- 

termeden ali§veri§ edeceklerdi. Hakim, kadinlarin her hangi 

bir bahane ile gar§iya veya hamama gitmelerine miisaade 

etmedi ve onun katline kadar vaziyet bu §ekilde devam etti. 

Yunanhlann 1325 (M. 1014) yilinda Qinlilerden 22 kabile 

akin etti. Bunlardan Kheta adini ta§iyanlar 200.000 idiler, 

digerleri 30 ile 50.000 arasmda idiler ve bunlar Hunlerin 

memleketlerine geldiler. Buhara valisi Kara ban oglu Ahmed 

b. A l i bunlari kar§iladi ve muharebe ederek ordularini kir- 

maga, gadirlarim yagma etmege muvaffak oldu; bunlardan 

altin ve giimii§ten yapilma kablar ve sayisiz ipek balyeleri 

aldi. Anlatildigina gore bunlann yaylari nispeten daha uzundu 

ve oklan da aym nispette idi. 

Araplarin 410 (M. 1019) yilinda Buhara hakimi Ka ra¬ 

il an oglu olmii§ oldugundan ondan sonra Sebiiktekin oglu 

$ahin(?) Hare z m $ a h M a h mu d zuhur etmi§tir. Bu zat Hin- 

distan’a giderek birgok §ehirleri zaptetmi§, biiyiik ganimetler 

almi§ ve geri d6nmii§tiir. 
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Araplarin 411 (M. 1020) yilinda Misirlilar, Halife Ha ki m’in 

idaresinde buylik sikintilar qekiyor ve ona kar§i hissolunan 

nefret igin igin artiyordu. Bir takim hilekar adamlar kendi ara- 

lannda anla§arak, hakaret ile dolu mektuplar yaziyor, bu mek- 

tuplarda halifenin §ahsina ve karilarina tecaviiz ediyor, sonra 

bu mektuplan miihurliyerek halife geceleyin dola§iyorken bu 

mektuplari vererek kagiyorlardi. Denildigine gore bunlar tah- 

tadan bir kadin viicuda getirerek eline bir mektup vermi§lerdi. 

Bu kadina kagittan beyaz elbiseler giydirilmi§ ve Hakim in 

gegecegi bir ko§eye yerle§tirilmi§ti. Hakim kadini goriince 

fena kizmi§ ve onun kiliqlarla par^alanmasi igin kolelerine emir 

vermi§ti. Bunlar kadina yakla§arak onun tahtadan yapilma oldu- 

gunu anlayinca vaziyeti halifeye bildirdiler ve kadinin elindeki 

mektubu alarak ona verdiler. Halife mektubu a^ip okumu§, 

mektupta bir bakire olan hem§iresi Sitt-iil-miilk'e kar§i qok 

agir sozler soylendigini gorerek busbiitiin hiddetlenmi§ ve ko¬ 

lelerine kili^larini gekerek rasgeldikleri her Misirhyi oldiirmek, 

evleri yagma etmek ve gar§ilari tutu§turmak igin emir ver¬ 

muth Misirlilar ile bu koleler iig gun dogu§tiiler ve iki taraf- 

tan bir^ok kimseler maktul du§tu. Hakim in hiddeti biraz 

yati§tiktan sonra hem§iresine bir mektup gondererek “senin 

yiizunden Misirlilar hakaretle dolu mektuplari bana yaziyor ve 

benimle istihza ediyorlar. Bunlar senin birtakim erkeklerle dii- 
gup kalktigini iddia ediyor ve buna henzer bir siirii sozler soy- 
liiyorlar„ dedi. Hakim’in hem§iresi aghyarak, higkirarak kar- 

de§inin hiddetini bir aralik yati§tirmaga muvaffak oldu ise de 

Hakim §iiphelerini bertaraf etmek igin ikide birde birtakim 

ebeleri gonderir ve onun bekaretini muayene ettirirdi. O da bu 

yiizden son derece korkuyordu. 

Bir gece Hakim in hem§iresi halifeden korkan bir asil- 

zadenin evine giderek sir fa§etmiyecegine dair soz aldiktan 

ve andigirdikten sonra ona §u sozleri soyledi : “Kardegimin 

beni de, sizi de ne kadar hiddetlenerek tehdidettigini, erkek, 
kadin korkufmadik bir kimse birakmadigmi gbruyorsunuz. Ben 

ilk kadinlik gagina varnug bir insanim. Tabii arzularimi tatmin 

edemedikten sonra hayatin ne degeri kahr ? Bir garesini bulup 

kardegimi oldiirurseniz size varmak igin soz veriyorum. Karde¬ 

gimin dlumii iizerine onun kiigiik oglu tahta oturacak, sen 
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ona babalik ve mii$avirli k ederek hiikiim siirecekdn ve boylec2 

e$rafm ve halkin isyanina kar$i geleceksin„ dedi. 

Asilzade bu sozleri i§itince inandi ve ona “bu suikasti 

nasil yapacagimizi bana ogret„ dedi. O da §u cevabi verdi: “ kar- 

de$im her gece bir dagin iepesine gikar ve oradan yddizlara bakar. 
Onun tabirnamesinde yazdi olduguna gore dliimii geceleyin 

olacaktir. Eger bu tehlikeli am ge^irirse 80 yd daha ya$iya- 

caktir. Senin sirda$in olan iki kuvvetli koleyi hazirla. Bunlar 

onu dagin oyuklannda beklesinler, o gelince iizerine saldirsinlar 

ve kendisini dldiirsiinler Gece olunca Hakim merkebine bi- 

nerek daga gitti. Kendisi dag tepesine gikarken yaninda yalniz 

bir kiigiik gocuk bulundurur, koleleri dag eteginde beklerierdi. 

Hakim §arka dogru bakmaya ba§ladi. Merihin §ark ufkunda 

yiikseldigini goriince dudaklari kipirdadi ve §u sozleri soyledi: 

bu mel'un ve kan dokiicii yddiz yiikseliyory son dakikam yak- 
la$ti„. Bunun iizerine oyuklarda bekliyen iki adam onun iizerine 

atildilar ve boynuna kement gegirerek onu bogdular. Yamndaki 

gocuguda kiligla oldurerek e§egi yere devirdiler, sonra Hakim’in 

cesedini kaldirarak dagin obiir tarafindan gegtiler ve cesedi 

hem§iresine teslim ettiler. O da birkimse farkina varmadan bu 

cesedi evinde sakladi (yahut, gomdii). Fakat biitiin bu hadise- 

leri iki kaatil ile efendilerinden ba§ka bir goren olmadi. 

Hakim ’ in koleleri giin doguncaya kadar bekliyerek 

Hakim'in inmedigini gordiiler ve dagin tepesine gikarak 61- 

diiriileii gocugun cesedi ile bacaklan kesilen merkebi gordiiler, 

fakat Hakim’i bulamiyarak burdan aynldilar ve saraya don- 

diiler. Koleler ve asilzadeler §a§kinlik iginde olduklanndan 

Hakim'in hem$iresi bunlan gagirtti ve §u sozleri soyledi: 

“ §a$irmayiniz} giinkii karde$im birkag giin once oliimden kork- 

tugunu bana soyledi ve daga giktiktan sonra gole inerek ken- 
dini 7 giin gizledikten sonra geri donecegini bildirdi. Bu gocugu 

oldiiren de Hakim'in kendisidir. Qiinkii higbir kimsenin, ne- 

rede oldugunu bilmesini istemiyordu „. Asilzadeler ile koleler 

bu §ekilde susturulduktan sonra bu kadin e§rafi teker teker 

ayartmaya, onlara zengin hediyeler vermege ve biiyiik vait- 

lerde bulunmaya ba§ladi ve 7 giin zarfinda bunlann, Tahir1 
adini verdigi Hakim'in kiigiik ogluna biat etmelerini temin 

1 Dogrusu «Zahir» dir. 0. R. 
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etti. Bundan ba§ka §am,da bulunan buyuk karde§ini tahta 

gegmek iimidi ile oyaliyarak kendi tarafina kazandi, fakat bu 

adam Tannis §ehrine gelince derhal zincirlendi ve hapse atildi. 

Bu sirada Hakim in kizkarde§i tarafindan verilen bir 

i§aret ile, onun varmak iizere soz verdigi ve gizli anla§ma yap- 

tigi emir de, onun halifeyi oldiirmek igin kullandigi iki kole de 

yakalandi ve bir anda iigii de kaziklandi. Daha sonra bu ka- 

dinin emri ile miinadiler §u sozleri halka bildirdiler: “ efendi- 

lerine ihanet ederek onu dldiirenler bnnlardi. Igledikleri ciirmun 

cezasim buldular,y. I§te bu erkek kadinin yaptigi harikulade 

i§ler bu mahiyette idi ve boylece bu kadin kendisini ortadan 

kaldirmak istiyen karde§ini yok etti. Bu kadin sonra §u §e- 

kilde du§undii: §ayet kendi arzusunu yerine getiren bu sefil 

adamlar ya§iyacak olurlarsa sirri saklamaya imkan kalmaz ve 

herkes kendisini hor goriilmeye layik bir kimse sayardi. 

Onlari oldiirmekle kendisini her korkudan azadetrrii§ti. Bu 

kadin saltanatin idaresini ele aldi ve ihtiraslarini korkusuzca 

tatmin etti. Hakim'in oliimu bu §ekilde oldugundan birgok- 

lari onun Scete goliine giderek rahip oldugunu, hayatinin so- 

nuna kadar orada ya§adigini zannederler. 

Bu aciz muharrir de §am’da ikameti sirasinda Misirli alim- 

lerden §unlari i§itmi§ti: Hakim'in Hiristiyanlari tazyik et- 

tigi sirada rabbimiz Me s i hy Paulus’a gorundiigii gibi, ona da 

gorundii, o da bu andan ba§liyarak iman etti. Gizlice gole gi¬ 

derek orada oldu. Denildigine gore halife Hakim mii§riklik 

bakinundan Firavun derecesinde ileri gitmi§ti. Firavun “Nil 

nehri benimdir ve ben onu yarattim,, demi§ti. Digeri de, bir takim 

adamlarin kar§isina gikarak “ selam sana ey biricik bir, ey 61- 

diiren ve ya$atan, ey zengin eden ve fakir eden zat,, demelerini 

temin etmi§ti. Bu gibi sozler ve hitaplar onu ho§nudediyordu. Bu 

yiizden onun dalkavuklarindan biri Mekke’ye giderek Kabe’ye 

vardigi zaman elindeki sopa ile Hacer-i Esvede vurarak kirmi§ 

ve“Ey yanli§ yola gidenler, iyilik de kotuliik de edemiyen bir $eyi 

ni$in opuyor ve nigin ona tapiyorsunuz? Nigin Misir da ya$iyan ve 

istedigini ya$atany istedigini oldiiren kimseyi terkediyorsunuz ?„ 

demi§ti. Bu sirada Basrah olan hendeseci Ebu Ali Hasan b. 

Hattamx §ohret kazanmi§ti. Misir halifesi Hakim uben Misir- 

1 «Ebu Ali b. Huseyin b. Heysem* olmak icabeder. Muhtasar sa. 316. 0. R. 
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da bulunsa idim Nil nehri iizerinde oyle faydali bir i$ yapardim 

ki hiikumdarlar ve valiler ondan istifade ederdi„ dedigini haber 

almi§, bunun iizerine ona haber gondermi§, onu getirtmi§, ona 

son derece saygi gostermi§ ve dedigini yaparsa ona bol bol 

hediyeler verecegini soylemi§ti. Heysem oglu Misir’da seyahat 

ederek ve burada nak§olunan semavi §ekilleri ve hendesi 

resimleri ve hayret verici remizleri gordiikten sonra kendi 

kendine du§iinmii§, “ eger daha mukemmel bir i$ yapmaga imkdn 

bulunsa idi eskiler onu benden daha iyi yaparlardi„ demi§ti. 

Heysem oglu daha sonra Nil sularinin iizerine yukselip aktigi 

tepeye gitti. Burasi Asvan §ehrinin kar§isinda idi. Heysem 

oglu yapacagi i§ ile bu sularin kuvvetini dizginliyemiyecegini 

anhyarak utanmi§ ve halife Ha kim ’den oziir dilemi§ti. Oziir 

layik oldugu §ekilde kabul oiunmadigi i^in Heysem oglu 

korkmu§ ve Hakim ’in §errinden kurtulabilmek igin, cinlerin 

kendisine musallat oldugunu ve gilgin bir adamdan ba§ka 

bir §ey olmadigini iddia etmi§ti. Heysem oglu bu rolii o 

kadar muvaffakiyetle oynadi ki kendisine zincirler vurulmu§, 

elinde ne varsa her§ey miihiirlenmi§ ve Hakim’in oliimiine 

kadar bu hal iizere kalmi§ti. Kendisi daha sonra akillanmi§, 

Kahire’nin biiyiik camii civarindaki evlerin birine ^ekilerek 

ya§ami§ ve hendese iizerinde yetmi§ kadar eser telif etmi§tir. 

Bundan ba§ka her yil iig kitap istinsah ediyordu. Bunlar Ma- 

gisti, kiirelerin mutavassit i§aretleri, ve Euklides’ti. Bunlari 

150 Misir dinanna satiyordu. Heysem oglu Araplann 420 

(M. 1029) yilina kadar ya§adi. 

Araplarin 414 (M. 1023) yilinda Harezm§ah Mah¬ 

mud tekrar Hindistan’a yurudii ve birgok §ehirler zaptetti. 

Mahmud bu memleket iginde dort ay siiren seyahatten soara 

Kawakir adli bir kaleye vardi. Hindistan kraliarindan biri 

burada ya§amakta idi. Mahmud bu kaleye kar§i §iddetli bir 

muharebe yaptigi sirada kendisine bir Hindli elgi geldi. El^i 

4 ki§inin ta§idigi bir araba iginde idi. Elgi, Mahmud'a gelerek 

§u sozleri soyledi : “ Kiralimiz sizin insanlar arasinda kim ve 

ne oldugunuzu soruyor„. Mahmud §u cevabi verdi : “Ben Allahi 

inkar edenleri dine davet eden bir Miislumamm. Putlara tapan- 

lari tazyik ederim. Siz Hintliler de ya Allahimiza inamrsimz, 
kanunumuzu kabul eder ve inek eti yersiniz, yahut her yd 1,000 
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fil gondererek ve 1.000 men altin vererek muharebeden kurtulur- 

sunuz,,. Elgi, “inek eti yemege imkan yoktur, cinlattigimz dine 

girmek bahsine gelince, bilgili bir adam gonderiniz de bize bu 

dinin ne oldugunu ogretsin. §ayet bu din bizimkinden daha iyi 

ise onu kabul ederiz„ dedi. 

Elgi ile birlikte Arap alimlerinden biri kaleye gonderildi 

ve terciiman vasitasi ile Hindlilerle gorii§tii. Hindlilerin verdik- 

leri cevap §u mealde idi : udinimizi degi$tirmiyecegiz. Altini- 

miz da yokturf fakat gumu$umiiz boldur.„ Hindliler 300 fil, 

kafi derecede giimii§, miikellef elbiseler ve giizel kokular ver- 

mege razi oldular. Buna kar§i Mahmud, “ben de kabul ediyo- 

rum, fakat bura kiralinm bizim verecegimiz elbiseyi giymesi, 

kilig ku§anmasi ve kemer takmasi ve Hindlilerin adeti iizere, 

verdig-i andi saglamlamak igin parmaginin ucunu kesmesi lazim- 

dir„ . Araplarin elgisi vaziyeti §u §ekilde anlatmi§ti : “Hindis- 

tan kralmin yanina girdigim zaman yaninda son derece giizel 

bir gen£ bulunuyordu ve giimii§ten bir sedir iizerine oturmu§tu. 

Ba§inda bir sank ve bacaklarinda bir kisa §alvar vardi. Onu 

goriince Hind adetine gore ellerimi §iddetle garptim ve igildim. 

Kiral ile, giyecegi elbise iizerinde konu§tum. Oziirler diledi ve 

“beni bu elbiseyi giymekten affedin de efendinize benim bunu 

giymi§ oldugumu soyleyin,,, dedi. Efendimizi aldatmama imkan 

bulunmadigini soyledim. O da istemeye istemeye elbiseyi giydi, 

beline kemeri takti ve kilici ku§andi. Bunun iizerine parmagi- 

nizin ucunu kesiniz demekten utandim ve “sadakat yeminini 

ifa ediniz,, dedim. O da “biz yeminlerimizi heykeller ve ate§ler 

oniinde yapanz. Sizin de bu ge§it yemini kabul edeceginizi 

sanmayiz. Size ne iizerine yemin edelim ? dedi. Ben de “bize 

ne suretle yemin edilecegini biliyorsunuz,, dedim. Bunun 

iizerine kolelerinden birine bir ustura getirilmesini soyledi. O 

da usturayi getirdi. Geng adam bunu alarak sag eli ile, sol 

elinin ba§parmaginin (?) ucunu kesti ve rengi zerre kadar 

degi§medi. Sonra ba§parmaginm iizerine ilagli bir toz ekti ve 

parmagini bagladi. Onun kestigi parga su ile yikanarak kafur 

ile birlikte bir keseye kondu ve bunu bir takim elbiseler, gii- 

mii§ler ve iki at ile birlikte bana verdi,, . 

Yunanlilarin 1336 (M. 1025) yilinda Romahlarin krali Basil 

sulh ve adalet i^inde ge^en 55 senelik bir hakimiyetten sonra 

oldii. Basil Bulgarlara ba§ egdirdi, onlara Roma hakimiyetini 
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kabul ettirdi. Ondan sonra karde§i Constantine 3 yil ya- 

liniz ba§ina taht uzerinde oturdu. Bu krai zarif ve yiiksek 

ruhlu bir adam idi, oldiigii zaman saltanati karde§inin oglu 

Romanu s' a birakti. Bazi el yazmalarmda R o m a n u s ’un, bira- 

derzadesi olmiyarak damadi oldugu kaydediliyor. 

Araplarin 417 (M. 1026) yilinda ki§ mevsiminde Bagdat’ta 

son derece §iddetli soguk oldu, Firat ve Dicle’nin kiyilari dondu 

ve hurma agaglari kurudu. Bagdat’ta irmaklarin iizerinden,sularin 

donmasi dolayisi ile yaya gegiliyordu. Qiftgiler de ekin ekmege 

imkan bulamadilar. Bu yil i^inde Misir’da ne§rolunan bir irade 

ile gift siirmek igin kullanilan okiizlerin kesilmesi yasak edildi. 

Rebiiilevvelin ortalarinda Bagdat’ta §iddetli dolu yagdi ve dolu 

taneleri tavuk yumurtalari biiyiiklugiinde idi. 

Yunanlilann 1341 (M. 1030) ve Araplarin 420 yilinda bir 

Roma ordusu Antakya’dan hareket ederek Halep kar§isinda 

gadirlanni kurdu. Halep igindeki kiiguk Arap kuvveti Romali- 

larla dogii§tu, Romalilan yendi ve bunlann birgoklanni kihgtan 

gegirdi. Araplar, Romalilardan birgok atlar ve silahlar aldilar. 

Romanu s'tan onceki krallar miiminlerin (yani Musiumanlarin) 

tazyikindan kurtulmu§ olduklari igin refah igninde ya§iyoriardi. 

Fakat bu krai Hiristiyanlari tazyika ba§ladi ve patrik Mar 

Abdun ile piskoposu siirdii, eski adetleri degi§tirdi. Bu yuz- 

den Allah da sahtekar Romalilari du§manlarina kar§i maglup 

etmege ba§ladi. 

Aym yil kiral Romanu s Romalilarin Halep’te kirilmi§ 

olduklarini haber alarak 100.000’den fazla mevcutlu kuvvetli 

bir ordu topladi, Antakya’ya geldi ve buradan Halep’e kar§i 

yiirudii. islavlardan iki asilzade ile maiyetlerindeki askerler 

Romalilardan daha ileride yuriidiikleri igin Maad atlilari ve 

1.000 Arap piyadesi ile kar§ila§tilar. islavlar kirilarak kagmak 

iizere yiizlerini gevirdiler. Bunlar Romalilarla kar§ila§inca “dik- 

kat edin, Misirlilardan ve Maadlilardan sayisiz askerler geliyor- 

lar„ dediler. Bu yiizden Romalilar korktular ve kiral Roma¬ 

nu s ile askerleri dogii§meden ve silah gekmeden teker teker 

atlari iistiinde Antakya’ya kagtilar. Araplar bunlara yeti§erek 

Romalilardan gumii§ ve altin ta§iyan 70 yuklu deveyi, birgok 

altm ve giimu§ kablari, balya balya miikellef kuma§lari, birgok 

katirlari ele gegirdiler. Bu yiizden Tarka katirlannin tanesi Ha- 
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lep’te 2 dinara satiliyordu. Denildigine gore Romanus un 

kendisi bir tek gadir kurtaramadigi gibi su igmek igin bir ka- 

deh dahi kurtaramami§ti. 

Roma Kirali Romanus bu siralarda ansizin oldii ve 

onun yerine Michael gegti. Bu sirada kiralin akrabasi olan fe- 

satgi bir adam kiyam etti. Adi K ala pat idi. Bu asi 5 ay sonra 

yakalandi ve gozleri gikarildi. 

Araplann 422 (m. 1030) yilinda Bagdat halifesi Kadir 

87 ya§inda oldii. Qok iyi ve nezih bir adamdi. Selefleri gibi 

sefih bir hayat ya§amiyordu. Onun yerine oglu Ebu Cafer 

gegti ve Kaim unvanini aldi. 

Kadir den sonra oglu Kaim 44 yil, 8 ay hiikiim siirdii. 

Butiin asilzadeler, Iranlilar, Turkler ve Araplar bu adami seving- 

le kar§iladilar ve ona sadakat yeminini ifa ettiler. Turkler 

tahta yeni bir hiikiimdar gegtikge kendilerine verilmesi adet 

olan hediyeleri talebettikleri zaman hilafet hazinesinde higbir §ey 

bulunmadigi muhakkakti. Qiinkii Iranli emirler Bagdat da dahil 

olmak iizere, butiin iilkeleri idare ediyor ve halifeye kendi idare- 

sine yetecek kadar para veriyorlardi. Halife Kaim, misafirhane- 

lerini, bahgelerini ve evinin e§yalarindan bir kismini satarak 

aldigi parayi Turk askerlerine verdi ve onlari teskin etti. 

Bu sirada iki Arap emiri, yani Utair oglu ile §ibal oglu, Edes- 

sa’da hukiim siiriiyorlardi. Bunlarin her biri ayri bir kalede 

idi. Utair oglu, Roma kirali Michael’e haber gondererek kalesi- 

ni, 20.000 darik ile Roma diyarinda kendisine verilecek 4 koy 

mukabilinde satti. Romalilarda geceleyin geldiler, kaleye girdi- 

ler, burada kuvvetli tahkimat viicuda getirdiler. Sonra bunlarin 

bir kismi §ehre inerek Araplann camiini tahribettiler. Nasir 

-iid-devle bu hadiseden haber alinca Edessa ya kar§i bir 

ordu gondererek burasini zaptetti ve onun askerleri §ehrin surunu 

yikarak §ehre girdiler. Bunlar Hiristiyanlarin iltica ettikleri biiyiik 

kiliseyi de ele gegirerek bunlardan ve kadinlarindan birgok gani- 

metler aldilar. Bunlar Roma kalesiuin kar§isinda gadir kurdu- 

larsa da kaleye yakla§amadilar ve kar yagmasi iizerine ki§i 

bahane ederek §ehri terk edip gittiler. 

Romalilar 1343 (m. 1032) ve Araplann 422 (m. 1030) yili- 

nin sonbahannda Edesse’ye girdiler. N a s i r-u d-d ev l e> 

Michael’e bir el^i gondererek onu §u §ekilde muaheze etti: 

Abu l-Farac Tarihi, F. 19 
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" Halep e kar§i iki defa yuriimekten ne kazandimz ki, $imdi de 

Edessaya goz dikiyorsunuz ? Size dostga nasihatim, adamlarmizi 

alip buradan gikmaktir. Gitmezseniz Arap ordusundan neler Qe- 

keceginizi gbreceksiniz„. Michael de §u cevabi verdi: (ibiz Edes- 

sayi harp He almadik. Onu me$ra sahibinden satin aldik. Onun 

elinizde kalacagim bilsem iade ederim. Fakat Maaddilerinf 

Niimeyir ogullarimn onu birakmiyacaklarim biliyorumf). Michael 

Araplari hor gormekle beraber Edesse’ye 10.000 ath gonderdi 

ve buradaki harap yerleri yaptirdi. Romalilar Edesse’den etra- 

fa saldiriyor ve Aksas, Harran ve Serug taraflarini yagma 

ediyorlardi. Ancak Harran hakimi, Niimeyir kabilesine mensup 

Vaiab oglu1 vergi vermegi kabul ettikten sonra bunlar da 

yagmakarliktan vazgegtiler. Suriye valisi Hass an da Romali- 

lara tabi idi ve mizraklarmin ucuna haglar takiyordu. 

Araplarin 423 (m. 1031) yilinda Bagdat’ta bir kadin igri 

biigrii bir yilana benzer bir mahluk dogurdu. Bu mahlukun 

kafasi insan kafasi idi, agzi ve boynu vardi, fakat elleri ve 

ayaklari yoktu. Bu mahluk dogar dogmaz konu§tu ve §u soz- 

leri soyledi: udort yd sonra kitlik insan neslini kiracak. Buna 

kar§i gelmek igin erkekleriny kadmlarin, gocuklarin ve hayvan- 

larin tanri huzurunda aglamalari ve tanridan yagmur gondermesini 

istemeleri lazimdir„.Y{di\\{e Kaim bundan haber alinca butun halkin 

§ehir di^ina gikarak dua etmelerini emretti. Fakat bir goklari bu 

habere inanmadiklari igin §ehir di§ina gikanlarin sayisi gok azdi. 

Aym yil Bagdat’ta sular dondu, gokyuziinden kizil 

kumlar yagmur gibi yagdi, agaglar harap oldu ve biitiin mev- 

sim iginde meyve vermedi. Qolde de o kadar m(ithi§ kitlik 

oldu ki burada ya§iyan gogebeler develerini, atlarini, hatta 

gocuklarini yediler. tnsanlar, gocuklarim oldiirurken istirap 

duymamak igin gocuklarini mubadele ediyorlardi. Bunlarin 

gektigi^istirap yalmz kitlik yiiziinden degildi, fakat susuzluk 

istirabi da buna katiliyordu. Onun igin bunlar §ehir ve koy 

civarindaki nehir ve irmaklarin kenarlanna gelip gadirlarini 

kurdular. Hindistan’da ve iran’da veba koptu. Bu yiizden bir 

hafta iginde isfahan’da oliileri ta§iyan 40.000 tabutun §ehir- 

den giktigi goriildu. Bagdat’ta da matem tutmiyan bir tek 

Cs Muhtasar iid-diivel S. 319, 0. R. l 
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hane kalmarm§ti. Musul’da 4.000 geng adam goz kapaklarinm 

iltihabi illetinden olduler. 

Araplarin 425 (m. 1033) ve Yunanlilarin 1355 (M. 1034) 

yilinin Aralik ayinda Nisibis’te §iddetli bir karayel esti, zeytin, 

dut, erik agaglarini kokiinden soktii ve ta§ ve kiregten yapilma 

binalan yikti. Daha sonra §iddetli bir yagmur yagdi ve el, 

parmak, bilek §eklinde dolular yagdi. Misir ve Filistin’de zel- 

zeleler oldu, insanlar evlerinden di§ari ugriyarak 8 gun gok- 

yuzu altinda ya§adilar. Bala§ §ehrinin yarisi harap oldu. Suri- 

ye’de birgok koyler ahalisi ile birlikte kayboldular. Kudus 

mabedinin duvarlanndan bir kismi yikildi. Askalan’da Araplarm 

bir minaresi dii§tu. Gazze’deki minarenin alemi ile Akka §ehrinin 

yarisi yikildi.Deniz sulari 3 fersah gekilmi§, herkes balik toplamaga 

giktilarsada sular tekrar yiikselmi§ ve birgok insanlar bogulmu§tu. 

§ubat ayinda Ba§ak burcunda giinlerce ak§amdan sabaha 

kadar bir i§ik siitunu goriindii ve birkag giin sonra §im§ek gakmasi 

gibi bir yildiz du§tii ve biitiin Senar havalisi onun i§igi ile aydin- 

landi. Basit fikirli insanlar, “gokyiizu yarildi,, diyorlardi. Bagdat’da 

veba oldu ve 70.000 kadar ki§i ihtinak illetinden olduler. Bir yil 

sonra iran denizinde §iddetli riizgarlar esti, 50 den fazla gemi 

batti, 2.500 insan da boguldu. Deniz ve nehirler ta§mi§ti, gok- 

yiizunun sulari mutemadiyen yagiyor ve koyler su altinda 

kaliyordu. Bir gok insanlar tahtalar, kalaslar ve gemi artiklarina 

tutunmak sayesinde kurtularak karaya varabilmi§lerse de ta§- 

kin sular bunlari denize suriiklemi§ ve bunlar bo^ulmu§lardi. 

Araplarin 427 ( m. 1035 ) yilinda Niimeyir’e mensup V at a b 

oglu. ( ki Harran valisi idi)1 kiirtlerden ve Maad ogullarindan 

(yani gogebelerden) buyuk bir ordu topliyarak Romalilara ait 

olan Sibabarak’a kar§i yuriidu ve burasini zaptederek 3.500 adami 

oldurdii ve buradaki kadinlari ve gocuklari alip gotiirdu. Daha 

sonra Edessa’ya kar§i gadirlarini kuran bu adam §ehre gida 

maddelerinin girmesine mani oldu, Edessa ahalisi aglik yuziinden 

§ehri teslime mecbur kaldilar. Romahlar kaleye iltica etmi§ler ve 

burasini tahkim etmi§lerdi. Araplar kaleye hucum ettiler ve bu 

yuzden 250 ki§i maktul dii§tu. Araplar kaleyi zapt edemedikleri 

igin §ehri yagma ederek gittiler. Denildigine gore Araplarin 

goturdukleri geng erkek ve kadinlarin sayisi 3.000 den fazla idi. 

1 290 inci sahifenin notuna bakiniz. 



SELQUKLARIN iRAN’DA KURDUKLARI 

SALTANATIN BA§LANGICINA DAiR 

Yunanhlarin 1347 (m. 1036) yili iginde “Guz„ lar adini ta- 

§iyan kimseler Hyrcania’dan gelen Selguk emirleri ile birlikte 

Hun diyarindan giktilar. Burasi §imaldedir ve Hazarlarin mem- 

leketidir. Azizlerden biri olan mukaddes patrik Mar Michael 

bunlara dair uzun uzadiya yazilar yazmi§tir. Kendisi derki: 

“ bunlar Nuh'anoglu Y a f e s' in oglu Magog'un ziirriyetidir. 

Hizkiyal onlara dair $u kehanette bulunmu$tur : Rablarm 

Rabbi diyor ki. Ey Mu$ak ve Tubil hakimi ve prensi, ben sana 

kar$i gelecegim. Sizi bir araya getirip genelerinize oltalar taka- 
cagim. Sizi topragimzdan gikaracagim ve biitiin Iranlilar, Kugitler 

ve Potteler, Gamar ve biitiin ordusu, Bet Togerma ve §imalin 

biitiin etekleri sizinle beraber olacak. Siz en eski devirlerden beri 

kumanda ediyorsunuz, sonunda da bag egeceksiniz (Hizkiyal XXXI. 

bab, 3 iincu ayet)1. Bu aciz de M ii l k-n a me adini ta§iyan bir fars^a 

kitapta §u sozlere tesadiif etmi§tir: “ ya§li ve ya§i 90k ilerilemi§ 

bir zat olan Emir fnaig (Ind na g?) Bey der ki: “Hazarlar haka- 

ninin hareketi sirasinda kendisine Tukak adi verilen bir 

muharip, yaninda idi. Bu adama kuvveti yuziinden Temiir- 

yalig, yani D e mi r y ay adi verilmi§ti. Bu adamin bir oglu 

oldu ve ona Selguk adi verildi. Kisa bir zaman sonra 

Emir Tukak oldu, hdkan da Selguk'u aldi sarayinda 

yeti§tirdi ve onu 90k sevdi. Bir gun bu gocuk her zaman 

yaptigi gibi hakanin huzuruna <pkti. Kralige* ona bakarak: 

“bu gene heniiz gocuk oldugu halde bize kargi bu derece serbest 

soz soylerse fyahut, tavir takmirsa)y biiyiidiigii zaman bize 

kargi nasil hareket edecek ?„ dedi. Bu sozler Emir S e l gu k' a 

gizlice bildirilmi§ oldugu igin o da kabilesinin adamlarim 

gizlice topladi ve yanina birgok atlar, develer, koyunlar 

ve inekler alarak hareket etti ve Turan yani Tiirk diyarindan 

iran diyarina gobanhk etmek bahanesi ile ge^tiler. Bunlar 

1 Bu sozler, Hizkiyal kitabinin XXXI. babinda degil, XXXVIII. ba- 

bimn ilk ayetlerindedir. K i t a b-i M u k a d d e s' in tiirk^e terciimesinde 

boyle oldugu gibi diger terciimelerinde de boyledir. Ibareler arasindaki 

ayriliklar i<jin de Kitab-i Mukaddes in Hizkiyal kitabinin XXVIII. ba- 

bina bakila. 0. R. 
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iranlilarin musliiman olduklarim gorerek birbirleri ile konu§- 

tular ve, “ biz iginde ya$amak istedigimiz bu memleket halkmin 

dinini kabul etmez ve onlarin tiirelerine uymazsak bir kimse 

bize iltifat etmez ve biz tek ba$imiza ya$amaga mahkum bir 

azhk halinde kaliriz„ dediler. Bunlar bu nokta iizerinde anla§- 

tiktan sonra Harezm diyarinda olan Zandak §ehrine adam 

gonderdiler. Burasi, bunlarin surulerini otlattiklari goliin civa- 

rinda idi. Bunlar validen bir bilgili adam istediler ve bu adamin 

kendilerine Allaha tapmagi ogretmesini dilediler. Vali birgok 

hediyeler ile birlikte bunlara bir ya§li adam gonderdi ve bu 

adam onlara istediklerini ogretti. Bunlar burada yillarca kal- 

dilar, son derece refahli bir hayat siirdiiler ve sayilari da artti. 

Emir Selguk' un dort oglu oldu. Bunlar Mi kail, Y a - 
bagu (Bigu)} Musa ve Arslan adlarmi ta§iyorlardi. Mi- 

kail’in iki oglu oldu; Muhammed (ki, Tugrul Bey diye 

me§hurdur) ve Davud ( ki, Qagri Bey diye me§hurdur). 

Qagn Bey Tiirkmenlerden biiyiik bir ordu viicuda getirerek 

Arminya ve Horasan §ehirlerini yagma etti, sonra karde§i Tugrul 

Bey’e giderek u burada iki biiyiik vali var. Bunlar Harezm- 

§ a h H a r u n ve Sebiik-Teki n in torunu ve Mahmud un 

oglu Sultan Mes'ud. Biz yalniz bunlarin hakkindan gele- 

miyoruz. Fakat ke$fetmi$ oldugum Horasan ve Arminyaya gi- 

debiliriz. Qiinkii buralarda bize kar$i gslebilecek bir kimse 

yoktur „ dedi. Tugrul Bey bu sozleri tasvip etti ve bunlar 

birlikte kalktilar, Iran nehri olan Ceyhun’u a§tilar ve Damgan 

§ehrine kar§i hareket ederek burasini tahrip ettiler. Sonra Semnan 

§ehrine kar§i yiiriiyerek uraplarla iranlilari ve ordularini kir- 

dilar ve Rey §ehrini zaptederek kamilen tahrip ettiler. Sonra 

buradan Kazvine kar§i hareket ettilerse de zaptedemediler, 

fakat bu §ehri vergiye baglayarak gittiler. Mubarek Ihtiyar 

adamin, guya bir kopegin Selguk ogullarina rehberlik ettigine 

dair anlattigi hikayeyi ba§ka bir yerde goremedik. Ihtimal ki 

kendisi bu hikayeyi birinden i§iterek yazdi, yahut bizim gor- 

medigimiz bir kitaptan nakletti. Qiinkii biz bunu hig bir ki- 

tapta gormedik. 

Araplarin 428 (m. 1035) yilinda Misir halifesi Tahir 1 

1 Tahir degil Zah ir olmak icah eder. Muhtascir <\a da boyledir. 0. R. 
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idrar sokememek hastaligindan oldu. Bu adam gengliginden, 

yani 20 yildan beri gangren (?)’e ugrami§ti. Onu muteakip oglu 

Mustansir tahta gegti. Aym yil iginde Misir halifesi Mus- 

t an sir ile Roma krali Michael bari§tilar ve halife Mii s tans i r 

Misirda mahpus olan 50.000 hiristiyani serbest birakti ve Roma 

kralinm Kudiis’teki Ba’sibadelmevt mabedini yeniden kurma- 

sina miisaade etti. Bu krai Roma asilzadeleri ile birgok giimu§ 
« 

ve altin gonderdi ve mabedi eski haline gevirtti. 

Aym yil. gok miimtaz bir §ahsiyet olan E bu A l i H ii sey n 
A 

I bn Si na vefat etti. Bu zat Aristo' dan ogrendigi her degerli 

§eye yalmz be§ degil elli §ey katmi§ bir adamdi. Babasi Belh 

gehrindendi. Sonra Buhara ya gegti ve orada yerle§ti. Oglu 1 bn 

Sina yi 5 ya§ina vardigi zaman muallimlere verdi. I bn Sina 

10 ya§inda iken Kur’ani ezberlemi§, arap dilinin sarf-u nahvini 

ve belagatini ogrenmi§ti. Ibn Sinay hanlarin birinde hububat 

satan bir adama ugramak itiyadmda idi. Kendisi bu adamdan 

Hindlilerin hesap sistemini ogrendi. Ismi Nabali1 olan bir 

filosof Buhara’ya gelmi§ oldugu igin Ibn Sina ondan Isago- 

ciyi okudu. Ikisi birlikte Gensa yani cins, nevi tarifine geldik- 

leri zaman, cevheri degi§ik oldugu igin nevilerin aynlmasina 

ait olan bu bahis hakkmda Ibn Sina hocasina §u suali sordu: 

“cinsin veya nevin ayrilmasi cevher yiizunden midir?„ Hocasi da 

“evet„ dedi. Bunun iizerine geng adam §u sozleri soyledi: 

“?ayet birisi bana insan nedir ? diye sorarsa ona, insan bir hay- 
uvandirf demek dogru olur mu?„ Hocasi “evet„ dedi. Fakat geng 

talebe itiraz etti: “Ben bunu kabul etmiyorum. Qiinkii cikil bir 

varligin bir hayvan oldugunu soylemek tam bir cevap te$kil 

edemez. Belki cevabi yarim birakiry, dedi. Bu andan itibaren 

ibn Sina hocasim birakarak biitiin ilimleri tek ba§ina ogren- 

mege gali§ti ve ogrendi. 

Ibn Sina 16 ya§ina vardigi zaman tip ilmini tamamiyle 

ogrenmi§ bulunuyordu. Qunkii birgok ya§li tabipler onun ya- 

nina geliyor ve onunla birlikte gali§iyorlardi. Ibn Sina has- 

talan da ziyarete ba§liyarak klinik i§lerindede ihtisas sahibi 

oldu ve 18 ya§ina vardigi zaman buyuk ve me§hur eseri olan 

Kanun u yazdi. Sonra felsefenin dort doktrinine gore $ifa 

1 Ebu - Abdillah el - Natili. O. R. 
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adli buyuk eserini yazdi ve bu eserdeki tabii ve ilahi bahis- 

leri 20 gun iginde tamamladi. Onun mevcut olan ve heryerde 

okunan eserlerinin sayisi doksan ikidir. Kendisi bunlarin go- 

gunu hapishanede yazmi§tir. !§arat adini ta§iyan muazzam 

bir eserini bu aciz muharrir arapgadan siiryancaya gevirmi§tir. • 
Ibn Sina tedavi etmekte oldugu Emir’in bir kiyam ile kar§i- 

la§masi iizerine dii§mam olan birinin hakim olmasi yiiziinden 

yakalanmi§ ve kaleye kapatilmi§ti. Kendisi kaleye girerken 

“buraya giri$imde §iiphe yoky fakat nasil $ikacagimdan endive 

edebilirim„ demi§ti h Ibn Sina kalede 40 gun - kaldiktan sonra 

dostu olan Emir geri dondii, dogii§erek kaleyi zaptetti ve Ibn 

Sina yi serbest birakti. ibn Sina bundan ba§ka miikerrer 

defalar hapse atildi. Bu muhte§em adam gok buyiik meziyetleri 

haiz olmakla beraber kadinlara iptilasi yiizunden peri§an oldu. 

Bu yiizden kuvvetten dii§tu ve son giinlerinde kulung hastah- 

gina ugradi ve bir gun sekiz §iringa yaptirdi. §iringaya iki 

danik maydanuz tohumu koymayi adamlarina soyledigi halde 

bunlarin biri be§ koymu§ ve bagirsaklarinda ulser peyda ol- 

mu§tu. Kulung ile beraber gelen sar’aya da ugrayordu. Adam- 

larina Mithridotes (Methroditus) panzehrini terkip etmele- 

rini soylemi§, hizmetgilerinden biri buna fazla afyon katmi§ti. 

Bu yiizden tabii harareti du§mii§ ve “artik sihhatimi idare eden 

miidir aciz kaldi„ demi§, bir kag giin bu hal iizere gegirdikten 

sonra 58 ya§inda oldugu halde olmii§ ve Hemedan’da gomiil- 

mii§tu 1 2 3. 

Araplarin 429 (m. 1037) yilinda Uguzlar Arminya’ya kar§i 

hareket ettiler ve buradaki kiirtleri ve araplari kihgtan gegire- 

rek birgok ganimetler topladilar. Bunlar buradan Azerbaycan 

§ehirlerinden olan Urumya ya gittiler, memleketi tahrip ettiler 

ve bu dagda ikamet eden ve kendileri ile dogii§en kiirtlerin 

gogunu oldiirdiiler. Suriye veArminya’ya hakim olan Vatap oglu 

2 dii§manla, yani Romahlar ve Tiirklerle, dogii§mege kudreti yet- 

1 Ibn Sina’nin yazmi§ oldugu bir kasidenin bir beytine i§arettir. 

Beytin manasi §udur •' 

« Giri§im, gordiigiin gibi muhakkaktir (§iiphe gotiirmez bir hakikattir). 

Biitiin §iiphelerse <jiki§ima aittir. 0. R. 

2 Dort ay. (Muhtascir S. 328j 0. R. 

3 Vefati 428 H. 0. R. 
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medigini gorerek Romahlarla sulh yapti. Edesse §ehri Roma- 

lilarda kaldi ve Romalilar burada hakim olarak refah iginde 

ya§adilar. Aym yil iginde Uguzlnr Maraga §ehrini zaptet- 

tiler, buradaki camiyi yaktilar ve ahalinin bir kismini oldurup, 

bir kismini esir aldilar. Bunun iizerine Dagli kurt kabileleri 

toplandilar, Uguzlar' 1 maglup ederek Azerbaycan’dan gikar- 

dilar. Bunlar da Horasan’a donerek Tus §ehrini zaptettiler ve 

100.000 kadar insan oldiirdiiler. §ehir di§inda yol iizerinde ve 

koylerde oldiirdiikleri de 20.000 kadardi. Bunlar iistelik 150.000 

kadar da esir aldilar. Horasan valisi Suba$i bunlara kar§i 

30.000 atli ile hareket etti ise de bunlar galip geldiler ve on- 

lari kagmaga mecbur ettiler. Bunlar daha sonra Ni§apur §ehrine 

gelerek §ehri yagma etmek istedilerse de Tugrul Bey arap- 

larin orug ayi yakla§mi§ oldugu igin buna kar§i geldi. 

Halife Kaim bunlara bir elgi gonderdi ve araplarla aym 

din iizere olduklan halde bu §ekilde hareket etmeleri yiiziinden 

onlari muaheze etti. Bunlar orug ayi gegtikten sonra Ni§apur 

§ehrini tahrip etmek istediklerinden Tugrul Bey karde§i 

Qagn Bey't §u sozleri soyledi : “bu hareket dogru degildir. 

Qunkti halifeden daha biiyiik bir ferman geldi„. Qagn Bey 

israr edince Tugrul Bey eline bir bigak aldi ve “Eger bu 

$ekilde hareket ederseniz kendimi dldururum„ dedi. O da aha- 

liden 500.000 zuze alarak siikunet buldu. 

Tugrul Bey halifeye §u tarzda bir cevap yazdi: “ Ko- 

leniz ve tebaaruz Mi kail oglu Tugrul Bey den,, ve akrabasi, 

yani hem§iresinin kocasi Kizil da §u tarzda cevap verdi: “ kb- 

leniz ve veziriniz Ya hy a oglu Ki z 11'dan,,. Fakat Qagri Bey 

cevapyazmadi ve Tugrul Bey Ni§apur’a girerek sultan Mes'ud’ 

un tahtina oturdu. Qagri Bey Serhas, Kizil da Rey §ehrinde 

kaldilar. 

Araplann 430 (m. 1038) yilinda Bagdat'ta bir kan§ kadar 

kar yagdi ve giinlerce kaldi. Sonra Aralik ayinda §iddetli 

soguk oldu ve sular alti gun dondu. 

Aym yil Sultan Mes'ud lg Iran’dan ve Di§ Hindistan’dan 

biiyiik bir ordu toplayarak Uguzlar'a hiicum etti ve Marurut 

civannda onlara kar§i galip geldi. Uguzlann 3.500 adami 

maktul dii§tii, geride kalanlar, ba§lannda bulunan Tugrul 

Bey ve Qagri Bey ile birlikte giril giplak gole kagtilar. Sultan 
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Mes'ud Horasan’da 2 yil kadar kaldi sonra bu havalide asker 

birakarak Harezm §ehirlerinden biri olan Gazne ye dondii. 

Uguzlar bundan haber alarak araplann 432 (M. 1040) yilinda 

Horasan’a dondiiler. Burada bulunanlar onlara mukavemet 

edemediler ve Uguzlar Azerbaycan’a da hakim oldular. Aym 

yil iginde Romalilar Suriye’ye gittiler. Emir Anu$tek in 

Hama civarinda bunlarla dovii§tu ve g-alip gelerek kralin am- 

cazadesini esir aldiktan ba§ka buyuk haremagalarindan birini de 

oldiirdii. 

Aym yil Sultan Mes'ud ki§ mevsiminde Harezm’in son 

derece soguk olmasina mebni her sene yaptigi gibi Hindis- 

tan’a kar§i hareket etti. Zevceleri ve gocuklari ile birlikte, biz- 

zat Sultan Mes’ud’un, gozlerini gikarttigi karde§i Mu hammed 

de yamnda idi. Bunlar Halam nehrine vardiklari zaman ha- 

remagasi Anu §tekin 1.000 kole ile birlikte Sultan Mes'ud'un 

iizerine atildi ve onu baglayarak, tahta gegirmek istedikleri 

kor karde§inin online getirdiler. Karde§i Muhammed “ben 

bana yaptigini sana yapmayacagim, fakat segecegin muiyetle 

birlikte nereye gitmek istiyorsan seni oraya gdnderecegim„ dedi. 

Mes'ud, Kasa 1 kalesine gitmek istedigini soylediginden izzet-ii 

ikram iginde buraya gonderildi. Daha sonra asilzadeler gorii- 

§erek Mu h a m m e d'm yiizugiinu aldilar ve kalenin hakimine 

gostererek igeri girdiler ve Sultan Mes'ud'u oldiirdiiler. 

Daha sonra Mes'ud'un Harezm’de bulunan oglu Mevdud 

babasimn ba§ina gelenleri haber alarak 5.000 asker topladi, 

amcasinin tarafinda bulunan 20.000 askere hiicum ederek bun- 

lari maglup etti ve amcasini oldiirdii. Babasimn katillerini ya- 

kalayarak bacaklarinm kemiklerini deldirdi, bunlari birbirine 

baglatti ve klil oluncaya kadar toprak iizerinde sliriikletti. 

Mevdud daha sonra Gazne’ye gitti, Tlirklerin hlikum slirmekte 
a 

oldugu Horasan ve Azerbaycan Iilkeleri harig olmak lizere, 

babasimn blitlin saltanatina varis oldu. 

Yunanhlarin 1353 (m. 1042) ve araplarin 433 yilinda 

Roma krali Michael evlat birakmadan oldii ve kizlari Zai 

(Zoai) ve Theodora iig ay hliklim slirdliler. Sonra Roma 

e§rafi gorli§tliler ve ogullari arasindan hiikiimdarhga layik 

1 Muhtascir ud-diivel’ de £/*», Ibn ul-esirde Ibn Haldun da 

* 0. R. 
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iig ki§i segtiler. Bu iig ki§inin isimleri kagit pargalarina yazildi 

muhurlii zarflar igine kondu ve bir kiigiik gocuk getirilerek bu 

kagitlardan birini segmesi istendi. Qocugun aldigi kagitta Monu- 

mac ho s adi yazili idi.Buna krai Mi chae /’in kizi T heodorayx 

zevce olarak verdiler ve onu Constantine nami ile krai 

ilan ettiler. Theodora, hem§iresi Zai ye, saltanattaki hisse- 

sine mukabil 9 kantar altin verdi. Bu krai Constantine 

buyuk bir adamdi. Gayet zengin hediyeler verirdi, fakat damla 

hastahgindan muztaripti. 

Araplann 434 (m. 1042) yilinda Tebriz gehrinde §iddetli 

bir zelzele oldu ; §ehrin kalesi, suru, birgok saraylari ve ha- 

mamlari yikildi ve 50.000 kadar insan enkaz altinda can verdi. 

Tebriz hakimi §ehir di§indaki giftliginde bulundugu igin kagti 

ve kurtuldu, fakat ugradigi felaketin buyukliigii yiiziinden 

guval pargalarini sirtina aldi ve kiiller iizerinde oturdu. Sonra 

Uguzlar'dan korkmak yiizunden kalelerin birine gekilerek 

kapandi, gunku Uguzlar Harezm’e hakim olmu§lardi. 

Yusuf oglu Ibrahim Horasan emirligini yapmakta idi. 

Bu adam ana tarafindan Tu grul Bey"in karde§i idi. Ibrahim 

bir mektup yazarak Bagdat’a gonderdi ve §u sozleri soyledi: 

“§ehin§ah-i Selguki Tugrul Beyy Horasan ve Harezm’in hii- 

kumdaridir. Kendisi Bedevilerin hac yollarinda neler yaptikla- 

rini ve Allahin evinde ibadet igin gidenlerin nasil yakalayip 

soyulduklarini haber aldigi igin Bagdat’a bir ordu gondermek 

igin hazirlaniyor. Ordusunu izzet-u ikram ile ve hediyelerle kar- 

gihyarak sulh ve miisalemetin biitiin diinyaya hakim olmasini 

temin igin hazirlanin,,. Mektubun ba§ina bir ok ile bir yay resmi 

gegirilmi§ti. 

Aym yil Bagdat olgusiine gore bir ve iki kilo agirhginda 

dolular yagdi ve Bagdat civarinda 30 dan fazla koyii tahrip etti. 

Yunanhlann 1354 (m. 1043) yilinda Roma diyarinda Mi- 

nakos (Ma n y a k o s ?) naminda bir asi turedi ve 20.000 kadar 

ki§i onun pe§ine takildi. Krai Constantine haremagasi Ch¬ 

ris t o p he r’in kumandasi altinda ona kar§i 40.000 ki§i gonderdi, 

o da asiyi mag^lup ederek oldurdu ve kellesini te§hir etti. Ch¬ 

ristopher asilerden 200 ki§iyi merkeplere bindirdi ve yiizle- 

rini bu hayvanlarin kuyruguna dogru gevirdi. Asilerden herbi- 

rinin alnma maktiil dii§enlerin azalarindan kesilen pargalar 
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asilmi§ti. Miinadiler bunlarin oniinden gidiyor ve §u §ekilde 

bagiriyorlardi: “krala kar$i isyan edenlerin miistehak olduklari 

akibet budur„. Herkes bu adamlara bakip giiliiyordu; fakat 

krai bunlara acidi ve bunlari oldiirmeyerek ve “ nereye isterlerse 

gitsinler„ diyerek bunlari uzakla§tirdi ve ordusunun erlerinden 

herbirine, gosterdigi meziyete gore kimine 70, kimine 35 dinar 

hediye verdi. 

Araplarin 435 (m. 1043) yilinda I'ugrul Bey, Halife ATazm’e 

bir elgi gonderdi. O da §u sozleri soyledi: “Ben arap saltana- 

tinin ba§inda bulunan zatin vekiliyim (yahut bendesiyim). Ha¬ 

kim oldugum biitiin iilkelerde Halifenin adini ilan ettim1. Aha- 

Hyi, seleflerim olan Mahmud ve Mes'ud'un valilerinin zul- 

mundan kurtardim. Ben de her hangi suretle seleflerimin madunu 

degilim. Onlar da Halifenin bir takim ulkeleri idare eden kole- 

leri idiler. Ben ise hur insanlarin evladiyim ve Hiin'lerin krai 

hanedanina mensubum. Bundan ba§ka seleflerim derecesinde 

saygi gormekle beraber bana yapilacak hizmetlerin ve beni 

ayirdeden meziyetlerin onlardan iistiin olacagini saniyorum.,, 

Denildigine gore Tugrul Bey yiiksek bir taht iizerinde 

oturur, arkasinda kalkanlar ve mizraklar, oniinde muhte§em 

bir yay ve elinde oynamak itiyadinda oldugu iki ok bulundu- 

rurdu. Pamuktan yapilma beyaz elbiseler giyerdi. Haftanin ikinci 

ve be§inci giinlerinde orug tutmaga ali§ikti. Be§ vakit namazini 

hig bir zaman ihmal etmezdi. Zekasina dair Bagdat’in en belli ba§h 

kadilarindan biri §u hikayeyi anlatiyor: “ Tugrul Beye elgi 

olarak gonderildigim zaman onun idaresini anlatan, insafsizli- 

gfindan bahseden ve be§ vakit namazi Allah korkusu yiiziinden 

degil, fakat bir gosteri§ olarak kildi^indan ve daha ba§ka me- 

selelerden bahseden bir mektubu Bagdat’a yollami§ ve mektubu 

ailem erkanindan birine vermi§tim. Mektup dii§mu§; ve Tugrul 

Bey’in adamlan tarafindan bulunarak ona g6tiirulmii§tu. Tugrul 

Bey mektubun muhteviyatina vakif oldugu halde yiiziinii benden 

gevirmedigi gibi, bana gosterdigi saygiyi da degi§tirmedi. Ben 

mektubun du§mii§ ve onun eline gegmi§ oldugunu bilmiyordum. 

Fakat Bagdat’a dondugumiiz sirada dostlarimdan biri bana 

keyfiyeti anlatti, mektubu kendisine tevdi ettigim adam da yolda 

mektubu kaybetmi§ oldugunu bildirdi,, . 

1 Yani «cunii hutbelerini onun aciina okutuyorum ». 0. R. 
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Tugrul Bey'in askerleri kiime kiime gelirler ve ona 

kar§i hurmet gosterirlerdi. Her kiime 2.000 askerden miite§ek- 

kildi. Bunlar muayyen bir mesafede atlarindan inerler ve yen 

operek dimdik dururlardi. Bunun iizerine yanindaki adamlarin 

biri selamin kabul olundugunu anlatan bir i§aret verir, bun¬ 

lar da tekrar yeri operler, atlanna binip giderler ve yerlerine 

ba§kalan gelirlerdi. Hig bir kimse ona yakla§maz ve onunla 

konu§mazdi. Askerleri her nerede bulunurlarsa yagmakarlikla, 

tahrip ile ve kan dokmekle me§gul olurlar. Sayilari pek gok 

oldugu igin hig bir nahiye (yahut, (ilke) bunlari bir haftadan 

fazla besleyememektedir. Onlar da sirf ihtiyag yiiziinden ve 

kendileri ile hayvanlari igin besleyici maddeler bulmak iizere 

bir yerden bir yere gogmek zorunda kahyorlardi. 

Tugrul Bey in ordusu Nisibis, Maiperkat, Shighar (Sincar), 

Habura, Amid ve Zirak taraflarim tahrip ettiler ve bu hava- 

linin valisini oldurduler. Bunlar Musul’ada geldiler ve Musul 

valisi Mute mid ii d - d e v l e ’den §ehri birakip gitmek igin 

50.000 dinar istediler. Vali, istediklerini vermeyince §ehre hakim 

oldular ve Mutemid-iid devle, Dicle nehri kenannda yer 

altinda olan bir kapidan kagti. Uguzlar §ehre girerek saraydan 

yigin yigin kuma§lar gbtiirduler. Bu kuma§lar 200.000 dinar 

kiymetinde idi. Sarayin igindeki kurt ve arap onyedi kadin ile 

birgok kizlari payla§tilar ve §ah Arsui gar§isi mahallesi miis- 

tesna olmak iizere biitiin §ehri yagma ettiler. Fakat bu mahal- 

lenin sahibi 15.000 dinar vermek mukabilinde mahallesini kur- 

tardi. Vaiinin kayin pederleri de kizlarini satin aldilar. 

Uguzlar Musul’da memurlar birakarak Balad §ehrine kar§i 

yiiriidulerse de burasini zaptedemediler. Birkag giin sonra 

Uguzlardan biri Musul yerlisi bir gengle dovii§erek onu miz- 

rakla vurdu. Gurultucu bir kadin olan bu gencin annesi og- 

lunun kanlanni yiiziine siirerek gar§ilarda bagirdi: “Uguzlar 

oglumu ve kizimi oldurduler. „ Onun bu giiriiltiisu §ehir halkini 

ayaklandirdi ve sozleri araplan ate§ledi. Onlar da kalktilar ve 

Uguzlari oldurduler. Balad’daki Uguzlar hadiseden haber alinca 

Musul’a donerek geng, ihtiyar 2.000 ki§iyi oldurduler ve bu- 

rada 12 gun kalarak bu muddeti yagmakarhkla ve kan dok¬ 

mekle gegirdiler. Bunlar yakaladiklari her insana “ kendini 

satin al„ diyorlardi. Boylece kullanilan ve saklanilan ne kadar 
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giimii§ varsa hepsini topladiktan sonra sulh yaptilar. Bunlar 

giftgileri koylerine gondererek topraklari ektirdiler. Kisa bir 

zaman sonra Mutemid kuvvetlendi ve Maaddileri (gogebeleri) top- 

layarak Uguzlari maglup etti ve birgoklarinin kanlarini doktii. 
a 

Bunlardan hayatta kalanlar Azerbaycan’a kagtilar. 

Yunanlilarin 1355 ( m. 1044) yilinda ve ilk te§rin sonla- 

rinda miittakt bir nasturl rahibi olan Ebii’l-Farac oldu.Liyakatli, 

ehliyetli bir adamdi ve filozoftu. Bu zat Ahdi Kadim ve Ahdi 

Cedidi arap diline gevirdigi gibi, Aristo’nun kitaplarini da 

terciime etti. Kendisi kiliselerinin biiyiik memurlarini dint itikat- 

lara vesair mevzulara vukufsuzlukla itham ederdi. Benim §ahsl 

kanaatime gore bn zatin Suryancaya vukufu zaif idi. Qiinkii 

terciimelerinin muhtelif yerlerinde hatalar buldum. Bunlardan 

birini, Eyup kitabindan ornek olarak gosteriyorum: Kendisi 

bu kitapta dhi harteh wa- laitazu der. Haret kelimesindeki h 

dan sonra a geliyor ve kelimedeki t harfinin §eddeli olmasi 

icap ediyor. Bu kelime hawra’dan gelmektedir ve hzaya, yani 

ruya manasindadir. Halbuki bu zat kelimeyi hartheh zannetmi§, 

h harfine kisa bir a katmi§ ve t harfini yumu§atarak th yapmi§ 

ve boylece kelimeye “son,, manasmi vermi§tir. 

Aym yil Islavlarin, yani Ruslann biiyiik bir ordusu ka- 

radan ve denizden payitahta kar§i geldiler. Allah Romalilara 

yardim etti ve bunlar Ruslann gemilerini tutu§turup yakmaga 

muvaffak oldular. Bu yiizden Ruslann ?ogu yandilar ve bogul- 

dular. Iglerinden karaya gikanlar esir edilmi§ ve sag kollati 

kesilmi§ti. Bu sayede Romahlar biiyiik bir zafer kazandilar. Bu 

sirada payitahtta ermeni, arap, yahudi gibi bir gok yabancilar 

bulundugundan krai Constantine aleyhinde biiyiik bir ar- 

bede koptu. Ahali saray kapisinda toplanarak “ bu Constan¬ 

tine hukumdarlarimizdan ikisini dldiirdii,, diye bagirarak sa- 

rayi ve asilzadelerin konaklanni yagma etmek istediler. Bunun 

iizerine krai Constantine asilzadeleri topladi. Theodora 

ve Za z(Zoai)’yi muhte§em elbiseler iginde getirtti. Giiriiltiiyii 

koparanlar bunlan gorunce siikunet buldular. Krai arbedenin 

sebeplerini ara§tmnca, yabancilarm §ehri yagma etmek iste- 

yerek bu i§i yaptiklanni anladi ve krai, payitahtta 30 yildan 

beri ikamet eden yabancilarm gikip gitmelerini istedi, bunlarin 
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iginde §ehirde kalanlarin gozleri gikarilacagim ilan etti. Bu 

yiizden 100.000 kadar ki§i payitahti terkettiler. 

A.raplarin 436 (m. 1044) yilinda halife Kaimy Tugrul Bey'e 

bir elgi gonderdi ve 4 meseleden bahseden bir name yolladi: 

I. Emir-ul-mu’minin der ki: Ey Emir Tugrul Bey Mu- 

hammed! Senin zaptetmi§ oldugun memleketler sana yeter. 

Diger arap emirlerine ait memleketlere dokunma ve onlara zarar 

verme. 

II. Bize tabi oldugunuz igin bize kar§i kesin sadakatten 

ayrilmayimz. Emirlerimize kar§i gelmeyeceginize dair soz ver- 

meniz ve sozuniizii tutmadigimz takdirde butlin zevcelerinizin 

bo§ dii§ecegine ve kolelerinizin azad olacagina, butlin malla- 

nnizdan mahrum kalacaginiza dair and igmeniz lazimdir. 

III. Daima dogru hareket ederek hileden sakinmah ve mli- 

minlerin ba§ina kafirleri gegirmekten gekinmelisiniz. 

IV. Aldiginiz memleketlerin vergilerini, selefleriniz gibi 

bize gondermeniz icap eder. Bu i§leri yaparsaniz sizi §eref 

hil’atleri ile siisleriz. Sizi hiikiimdar tanitacak §erefli unvanlari 

veririz. Siz de cebbar olmaktan korununuz. 

Tugrul Bey elginin namesini dinledikten sonra birinci 

noktaya §u ceyabi verdi: uBenim askerlerim pek goktur ve bu 

memleketler onlara kafi gelmemektedirElgi de §u sozleri soy- 

ledi: Ubunun sebebi sizin bu memleketleri tahrip etmenizdir. 

Biitiin diinyayi alsamz ve bu §ekilde tahrip etseniz size ve miT 

letinize yetmez,,. 

Tugrul Bey ikinci maddeye §u cevabi verdi: “ Istediginiz 

bu yeminlere belki kdtiplerin akli erery fakat benim akhm ermez. 

Benim hig bir hata etmemek iizere kendimi zapt-u rapt altina 

almama imkan mi vardir?„. Elgi de §u mukabelede bulundu: 

uSiz biitiin kalbinizle bize bagli oldugunuzu gosterir ve ancak 

dogru olani yaparsanizy hatadan korunmu$ olursunuzyy. 

Tugrul Bey iiguncii madde hakkinda §u cevabi verdi: 

uBen diiriist hareket igin dikkat ediyorum. §ayet yammdaki ag 

kimselerden bazilari kbtiiliik ediyorlarsa buna kar$i ne yapa- 

bilirim?yy. 

Dordiincii maddeye kar§i da §u sozleri soyledi: “Istedi¬ 

giniz verginin miktarini bana bildirin. Elimden gelirse geri 

kalmamyy. 
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Muhakkak olan nokta §udur: Tugrul Bey bu dort mad- 

denin birini de kabul etmemi§ti. 
Yunanlilarin 1336 (m. 1045) yihnda Erzincan §ehri sular 

altinda kaldi ve yaliniz irkan Suriyeli olan Cy r i a c u s ogulla- 

rinin manastiri kurtuldu. Fakat bu manastir da bir gol ile 

gevrilmi§ti. Burada herkese aciyan ve iyilik eden kimseler 

vardi. 

Araplarm 438 (m. 1046) yihnda U guzlar, Hulvan §eh- 

rini zaptederek yaktilar ve ahaliyi biitiin gizli definelerini ge- 

tirip teslim edinceye kadar i§kencelere tabi tuttular. Ahalinin 

gozleri oniinde karilarina taarruz ediyor ve gen$ kizlarin kiz- 

ligini izale ediyorlardi. 

Aym yil Semerkand'in Nasturi metrepolidi, Katolikus’a 

Halifenin de sarayinda okunan bir mektup yolladi. Mektupta 

deniliyordu ki: “yigin yigin, saldiran gekirgelere benzer bir 

takim insanlar Tebit ile Hutan daglarinda, Buyuk Iskender in 

vaktiyle seddetmi§ oldugu yazilan gedigi agtilar ve buradan 

hiicum ederek Kaxgar a kadar ilerlediler. Bunlarin ba§inda 7 

krai var ve her krai ile beraber 700.000 atli bulunuyor. Buyiik 

. krallarinin adi Na s a r a t /Ftir ve bu kelimenin manasi Tann 

emri ile hiikum siiren dir. Bu adamlar Hindliler gibi karadirlar. 

yiizlerini yikamadiklari gibi, sa^larini da taramiyorlar. Saglanni 

oriiyorlar ve bu orgiiyii kalkan gibi kullamyorlar. Ok kullan- 

makta son derece hiinerlidirler, Yedikleri seyler en sefil §ey- 

lerdir. Fakat merhametli ve adaletli kimselerdir. Bunlarin atla- 

n da et yemektedir,,. 

Mektup okununca arap asilzadelerinden biri uhig olmazsa 

imkansiz olan bir nokta var, o da atlann et yemesidir,, dedi. 

Diger bir asilzade de §u cevabi verdi: “bu yiizden hayret et- 

meyiniz, giinkii ben bir arap atimn et ve pi$mi$ balik yedigini 

goziimle gordiim„ dedi. Bana kalirsa bunlar baliklan kurutuyor, 

ot gibi dogruyor ve bunlari atlarar yediriyorlardi. Qiinkii bu 

memleketlerde av hayvanlari goktur ve otlaklar pek azdir. 

Araplarm 439 (m. 1047) yihnda ismi As far ve Ras Ayn 

yerlilerinden olan bir adam, Kur’anda kendisinden bahsolundu- 

gunu ve araplarm dinine kar§i galip gelecegine daire sozler 

bulundugunu iddia etti. Bu adam e§kiyalik etmek iizere iki 

defa Roma diyarina gitti ve bir^ok ganimetler topladi. Bunun 
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iizerine Roma krali, vali Me r van ogulu' na name yolladi ve 

bu namede “aramizda sulh vardir. Bu egkiya sizin tebaanizsa 

onu tedip etmek sizin vazifenizdir. Tebaamz degilse bize bildirin, 
biz de ona gore hareket edelim„ dedi. Bunun iizerine Mervan 

oglu gogebe araplann emirlerini topladi ve onlara §u sozleri 

soyledi: “bu As far bize kar$i Romalilari hiddetlendirecek. 

Romaldar gelecek olurlarsa siz de, biz de rahat yuzii gormeyiz. 

Onun igin bir garesine bakin da bu adami yakalayin„. Gogebe 

araplar Asfar’a giderek onun islamiyetin zaferi igin yaptigi 

hizmetleri methettiler. O da bu sozlerden ho§nut olarak onlarla 

birlikte yola gikti. Araplar atlarmi oynatiyor ve tiirlii turlii 

hiinerler gostererek ilerliyorlardi Koylerinden uzakla§inca 

As far' 1 yakalayarak Mervan oglu' nun yanina gotiirdiiler. 

O da bu adami zincirleyerek hapse atti ve boylece Romalilarla 

araplar arasindaki sulh kuvvetlendi. 

Bu yil iginde butun dordiincii iklimde hastaliklar artti, 

veba (yahut, taun) o kadar giddetlendi ki, her§ey miithi§ bir 

surette pahalila§ti. Bagdat’ta bir su zanbagi bir zuze ye, bir 

kiigiik giivercin iki beyaz zuze'ye satiliyordu. Bagdat’ta bug- 

day ve arpadan eser goriilmemekte idi. Musul’da hastahk ve 

vebadan ba§ka gekirgelerin sebebiyet verdigi kitlik ta vardi. 

Bugdaydan bir kora, 60 dinara satiliyordu. 

Araplann 442 (m. 1048) ve yunanlilarin 1361 (M. 1050) 

yilinda Sultan Tugrul Bey Arminya valisi Merva n oglu na 

elgi gondererek kendisine teslim olmayi ve tebaalan arasina 

girmeyi istedi. Mervan oglu elgiyi agirlayarak ona en iyi 

kuma§lardan 30 balya, 500 dinar ve gadirlar iginde kullanilan 

perdeler ve askilar, mallarla yuklu 10 katir, bir arap ati ve 

Romalilarin kurtulu§ akgasi olarak 30.000 dinar verdikleri 

halde iade etmedigi bir Roma asilzadesini hediye olarak takdim 

etti. Sonra cevap olarak ilSultan Tugrul Bey'e bu asdza- 

deden bagka sunulmaya deger (yani, faydali olacak) bir $eyim 

yok„ dedi. Tugrul Bey bu hediyeleri aldigi igin Mervan 

oglu seving iginde sulh yapti. 

Bunun iizerine Roma krali Constantine, Mervan oglu 

’na haber gondererek uRoma egrafindan olan esirin kurtulmasi 

ig\n elinizden geleni yapmanizi rica edtrim. Sultan Tugrul 

B e y'in yilksek kalpli oldugunu biliyorum. Benim namima ken- 
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disine muracaat olunursa bu csiri alakoymaz,, dedi. Mervan 

oglu Roma kralinin sozlerini Tugrul Bey'e bildirdi. O da 

alicenaplik gostererek ve mukabilinde higbir §ey istemeyerek 

Roma esirini kendi elgisi ile birlikte Roma kralina gonderdi. 

Buna kar§i Roma krali da payitahtta bulunan buyiik arap ca- 

misini tamir ettirdi ve igine kandiller astirdi. Buraya ibadet- 

leri idare edecek araplar tayin etti ve bunlara maa§lar bag- 

iadi. Tugrul Bey'e. de 1.000 balya ipekli kuma§ ile diger 

kuma§lardan 500 ge§it, 500 at, 300 misir e§egi, siyah gozlii ve 

boynuzlu olduktan ba§ka merkep buyiiklugiinde bulunan 1000 

kegi gonderdi. 

Bu yil iginde Isfahan ahalisi Tugrul Bey'in kendilerini 

haps igine almasi -ve yanlarinda kaldi£i miiddetin dokuz aya 

varmasi- yuziinden son derece muztarip olduklari igin Halife’ye 

haber gondererek Tu g r u l B e y nezdinde §efaatte bulunmasini 

istediler. Tugrul Bey goktan beri Halife’den kendi mevkiini 

yiikseltecek ve hukumdarhgina uyacak unvanlar istemekte ol- 

dugundan Halife bu ricayi kabul etmedi. Fakat nihayet §efa- 

atte bulunmayi kabul ederek ona “me$ru hiikumdar„ ve 

Umusliimanlarin siginagiyy ve uRukniiddin Sultan 

Tugrul Bey,, unvanlarini kullanarak mektup yazdi ve Isfahan 

ahalisi lehinde ricalarda bulundu. Sonra bu mektubu bir elgi 

ile gonderdi. 

Tugrul Bey bunu (bu miiracaati) beklemekte oldu- 

gundan Halifenin ricasini kabul ederek bilmukabele Kaim'xn 

hazinesine 20.000 dinar gonderdikten ba§ka, devletin ba§inda 

bulunanlara da 2.000 dinar gonderdi. Tugrul Bey bu siradan 

ba§layarak miihruniin iizerine bir yay resmi kazdirmi§, bu iig 

unvani tesbit etmi§ ve bu i§arete Tugra denilmi§ti. Bu tug- 

rayi yazanlara Tugrai (tugrake§) deniliyordu. 

Araplarin 443 (M. 1051) yilinda Roma krali Constantin 

Bagdat’ta bulunan Halife Kaim't bir elgi gonderdi, elgi 

Roma diii ile yazilan ve satirlarin arasinda arapga terciimesi 

bulunan bir mektup ta§iyordu. Arapga kelimeler altm yaldiz ile 

mor kagit iizerine yazilmi§ti. Bu mektupta “mu’min krai ve yiiksek 

zat olan ve ilah Mesih’ten kuvvet ve kudret alan tek ogiist ve Roma 

diyarinm tek hiikumdari Constantin M o n o m a c h u s’tan 

miislumanlarin reisi ve mu’minlerin emiri olan sevgiii ve §erefli 

Abu l-Farac Tarihi, F. 20 
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dostu Ebu Cafer Kaim'e„ deniliyor ve bunlara benzer bir 

gok sevgi ifade eden sozler soyleniliyordu. 

Araplarin 446 (M. 1054) yilinda Ruknuddin Tugrul 

Bey tranlilarin biitun memleketlerini zaptettikten sonra, yiiziinu 

Roma memleketlerine dogru ^evirdi ve Minasgerd kalesine 

hucum ederek burada bir miiddet kaldi ise de, kaleyi zaptede- 

meyerek onun etrafindaki havaliyi ele ge<^irdi, sonra Erzen- 

el-rum memieketini aldi. Burasi bu ana kadar Romalilarm 

elinde idi. Tugrul Bey ki§i Azerbaycan’da ge^irerek Roma 

diyarina donmek istedi. 

[Yunanlilarin] 1365 (M. 1054) yilinda Roma krali ve krali^e 

Theodoramn kocasi Constantin ocak ayinda vefat 

etti. Onun yerine krali^e bir yil hiikum siirdii. Bagdat’taki 

Halifeye elgi gonderdi ve kendi nefsi igin aldigi vergi ile 

aradaki sulhu kuvvetlendirdi. Aym yil Ruknuddin Tugrul 

Bey Halifeye bir elgi gondererek §u sozleri bildirdi: “ Pey- 

gamber [Muhammed] e hizmetle $eref kazanmak igin gelmek 

istiyorurn ve Mekke'ye gidip orada dua ve ibadette bulunmak 

emelindeyim. Hacdarin gegtikleri biitiin yollarin emin olmasim 

diliyorum. Yollarda e§kiyahk eden Maaddileri (gogebeleri) or- 
tadan kaldiracagim. Sonra Suriyeli asilerle ve yanli§ yol tutan 

Misirhlarla Allahin iznile harbedecegim„. Halife, istememekle 

beraber, zarurete boyun egerek cevap yazdi. Onun din! gayret 

ve hamiyetini ogerek Bagdat’a gelmek hususunda gecikmeme- 

sini rica etti. 

Bagdat’ta bulunan Deylemiler ve Tiirklerle bunlarin reis- 

leri Halifenin bu davetine §iddetle itiraz ettiler ve “ Uguzlarin 

Bagdad'a gelmelerine imkdn yoktur. Gelecek olurlarsa kdiq, $ek- 

mege haziriz,, dediler. Fakat bunlarin bu hatti hareketleri faide 

vermedi. Birkag giin iginde Uguzlar geldiler ve Bagdat’in 

hududuna dayandilar. Emi-riil mii’minin ile §ehrin ba§ kadiiari 

ve Bagdat halkinin birgok buy iikleri Suit am kar§ilamaga 

giktilar ve onun otagini kurmu§ oldugu yere yakla§tilar. Bun- 

lar Halife uamina Sultana nasihatiarda bulunarak askerlerinin 

Bagdat’ta tahribat yapmalarma Kar§i gelmek istediler ve “ bu¬ 

rasi arap milletlerinin taht merkizidir ve $eriatin payitahti bu- 
rasidir„ dediler. Sultan bu sozien sevgi ile kar§iladi ve bu na- 

sihati kabul edecegini bildirdi. 
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Sultan hareket ederek Me sham Meshanita (yani, 

hizmetgi kapisi) adini ta§iyan kapinin oniinde karargahim kur- 

dugu zaman Deylemliler, Tiirkler ve Bagdat halkmin bir kismi 

buyuk giiriiltuler kopararak kavga ettiler. Kendileri igin gida 

maddeleri ve hayvanlari igin ot ve saman satin aimak iizere 

§ehre giren Uguzlara kar§i silah gektiler. Uguz emirleri de at- 

larina binerek Bagdat’a girdiler ve Deylemlilerden, Tiirklerden 

ve putperestlerden birgok kimseleri oldiirerek bunlarin buyiik- 

lerini yakaladilar ve sultanin yanina gotiirdiiler. O da bunlara 

zincir vurulmasim ve kendisine yakin bulunan gadirlarda 

hapsedilmelerini emretti. Sultan, Halifeye haber gondererek 

Bagdat ahalisinin gikardigi kavga yiizunden §ikayet etti. Hali- 

fenin maiyetindeki Deylemlilerden bazilarinm maktul bulun- 

duklarmi, bazilarinm kaybolduklarim bildirdi ve “halifeye hur- 

metim olmasa idi, biitiin Bagdat’i kihgtan gegirirdim,, dedi. 

Halife bu sozlerden ho§nut olarak kalbine giren korkudan 

kurtuldu ve haremagalari ve asilzadeleri ile sultana hediyeler 

gonderdi. Bunlar karargaha yakla§inca sultan bunlarin hepsine 

zincir vurdurdu ve ellerindeki her§ey yagma edildi. 

Ertesi sabah Uguzlar Bagdat’a girdiler ve burada bul- 

duklari Maaddilerin (Gogebelerin) gogunu Dicle’de bogdular. 

Birgok adamlar evlerinden kagarak Halifenin sarayi etrafindaki 

binalara sigindilar ve Uguzlar bunlarin evlerine girip yerle§- 

tiler. Halife, sultana bir mektup yazarak “benim bekledigim bu 

degildi. Ben sizin gelmenizle $an-u $erefimin artacagimy sizin 

bana yakm olmaniz yiizunden dinin zafer kazanacagini san- 

Umdugumun aksi ile kar$ila$makla beraber Allaha gii- 

veniyorum„ dedi. Sultan da §u cevabi verdi: uBen emriniz al- 

tindayim. Vuku bulan hadiselere gelincey bunlar maiyetinizdeki 

fena Tiirklerden dolayi ilerigelmi$tir. Bu yiizden beni muaheze 

etmek dogru degildiryy. Bunun iizerine Sultanin emri ile koleleri 

maiyetinde bulunan filleri kavgaya sebep olan on tiirke kar§i 

gonderdi, filler de bunlan gigneyerek oldiirdu. Sultan Bag¬ 

dat’a hakimdi. O da kendi adamlarindan valiler ve tahsildarlar 

tayin etti. Daha onceden Bagdat’ta yerle§en Tiirklerin iginde 

ekmekgiler, sebzeciler ve hamam kiilhancilari bulunuyordu. 

Uguzlarin buraya hakim olmalari ile biitiin bu yerler tahrip 

edildi. Ziraat i§leri son buldu ve gift siirmek igin kullanilan 
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okiizlerin teki 20 zuze ye ve bir merkep 10 zuze ye satilir oldu. 

Uguzlar giimii§ ve altin paralanni sultan namina bastiiar. Sul¬ 

tan, Deylemlilerle Tiirklerin hakim olduklan sirada halifeye 

verdikleri tahsisata 50.000 dinar ile 500 kor bug-day ilave etti. • 

Sultan yemin ederek dedi ki: “Arapliga yardim eden askerlerim 

bu kadar gok olmasaydilar, Tiirklerin evvelce Halifeden almi§ 

olduklan her§eyi kendisine g-eri verirdim,,. Halife memnun oldu 

ve Araplar ile Sultan arasinda yakinhk viicuda g-etirmek igin 

Selguk prenseslerinden, Sultan Tugrul Bey’in biraderi Qagn 

Bey’in kizi Arslan Ha tun ile evlendi. Sultan, Halifenin sa- 

rayinm yaninda biiyiik bir konak in§a ettirdi. Halife ona kiy- 

metli ta§larla i§lenmi§ bir altin taht gondererek bu konaga 

yerle§tirdi. Sultan bu tahtin iizerinde oturuyor ve e§raf ona gi- 

derek hiirmetlerini arzediyorlardi. 

Araplarin 448 (M. 1056) yilinda Bagdat’ta hastahk ve 

biiyiik bir kitlik ba§ gosterdi. Bir tek nar bir dinar a satihyor 

ve (ilag igin kullanilan) otlar bulunmuyordu. Yigm yigm ha§erat 

havayi telvis ettiginden ahalinin iigte birinden fazlasi mahvolmu§- 

tu. Suriye ve Misir’da, bilhassa iran’da vaziyet aym merkezde 

idi. Buhara’da bir tek giin iginde §ehirden gikan tabutlarin 

sayisi 18.000 i bulmu§tu. Gg ay gibi kisa bir miiddet iginde 

olenlerin sayisi 1.650.000 i a§mi§ti. Semerkand'da iki ay 

iginde 236.000 insan oldii. Diinyanin yaradildigindan beri boyle 

bir veba goriilmedigi soyleniyor. 

Araplarin 449 (M. 1057) yilinda Maaddilerin (gogebelerin) 

bir kuvveti Musul civannda Uguzlarin bir kuvveti ile harbe 

tutu§tu; Uguzlar yenildiler ve iglerinden 1200 ki§i maktul dii§- 

tiiler. Uguzlarin reisi K at l ami § ile kagabilen adamlari Sincar 

dagina gittiler ve §igar (Sincar) ogullari §ehrin kapilarini yiizle- 

rine kar§i kapayarak bunlarla istihza ettiler. 

Sultan, hadiseden haber alinca, igin igin hiddetlendi ve 

Musul’a gitmek istedi. Halife gitmesini arzu etmeyerek ona su 

haberi gonderdi: “Bu sirada gitmeniz dogru degildir. Asker- 

lerin Iran dan gelip toplanmasini bekleyiniz„. Sultan daha fazla 

hiddetlenerek §u cevabi verdi: ubize kar§i niyetierinizin samimi 

olmadigini artik anliyorum. ilk once bize gitmeyiniz, fakat 

asker gonderiniz diye nasihat ettiniz. Biz de kabul ettik. As¬ 

kerlerim helak olunca da aym nasihati veriyorsunuz,,. Sultan 
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13 aydan beri Bagdat’ta bulunuyordu. Bagdat’tan gikmamakla 

beraber halifeyi gormemi§ti. Bunun iizerine onun emri ile ga- 

dirlari §ehir di§ina gfotviruldu, askerleri toplanarak Bagdat’in . 

§ark tarafindaki binalari yiktilar ve buradaki kopriileri miis- 

tahkem mevki gibi kullandilar. 

Sultan, hareket ederek Tagrit §ehrine kar§i ^adirlarim 

kurmu§ ve ahaliden yardim istemi§ ise de, bunlar “biz Maad- 

dilere (yani gogebe Araplara) mensubuz. Bunlarin kumandam 

olan Besasiri emretmedikge size higbir yardimda buluna- 

mayiz„ demi§lerdi. Sultan fena hiddetlendi ve bunlara kar§i 

kilig kullanarak yere serdi ve birgok kadinlanni ve gocuklarim 

alip gotiirdii. Nihayet bunlar ona teslim oldular; o da sulh 

yapti. Sultan, Bet Vazik'a kar§i hareket ederek buranin 

halkindan yardim gordii. Sonra buradan Musul’a kar§i yiiriidii; 

fakat Besasiri'nin buradan gitmi§ oldugunu, Musul’daki 

zenginlerin kagtiklarini gordii. Sultan, Musul sarayinda birkag 

gun kaldiktan sonra Balad’a kar§i hareket etti ve ordu ku- 

mandani Hazcirasp §ehrin yagma edilmesini istedi. Sultan 

§u cevabi verdi: “hazinelerimizin bo§ oldugunu, beraberimizde 

olan kimselerin ag kalmak yiiziinden bizi tazyik ettiklerini ve 

yagmakarliktan ba§ka bir suretle yiyecek bulmanm imkansiz 

oldugunu goriiyorsunuz. Bu ak§am gidiniz ve §ehrin biiyiik, 

kuguk ahalisini getirerek evlerinden ne aimak miimkiin ise 

hepsini aliniz,,. Uguz’lar da bu §ekilde §ehre girdiler ve yagma 

ettiler. Hazcirasp, §ehir ahalisini Musul’a gonderdi. Bunlar 

kadin ve gocuklardan ba§ka 10.000 ki§i idiler ve bunlan yol- 

da himaye edecek adamlarda gonderilmi§ti. 

Bunun iizerine, Suriye’ye kagarak Misir’a iltica eden 

Besasiri miistesna olmak iizere, Maaddilerin e§rafi Uguz’lara 

kar§i gelemeyeceklerini anlayarak elgiler gonderdiler ve sulh 

istediler. Sultan bunlari kabul ederek iltifatta bulundu ve 

bunlara §eref hil’atleri giydirdi. Kendisi Arminya’ya, yani Mer- 

van oglu nun memleketine gitmek istiyordu. Fakat Maaddi¬ 

lerin e§rafi rica ettiler, onun da kendileri gibi hata, ettig-ini ^ 

kendilerini affettigi gibi onu da affetmesini dilediler. Sultan da 

§u cevabi verdi: “Siz hatanizi itiraf ettiniz ve affolundunuz. O 

da hatasini itiraf ederse affedilir,,. 
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Sultan, Kardu adasina gitti ve buramn halki teslim olarak 

ona birgok altinlar verdiler. Bu yiizden burasi yagma edilmedi. 

Uguz’lardan 20 atli 400 Nasturl rahibin ya§adigi Ah mu l 

manastirina giderek bu rahiplerin 120 sini oldiirdiiler ve ha- 

yatta kalanlar 6 altin ve giimii§ olgegi vererek kendilerini 

kurtardilar. Daha sonra Mervan oglu Sultana el^iler gon- 

derdi ise de Sultan bunlari tahkir etti, fakat Mervan oglu 

100.000 dinar gonderdi. Sultan da onunla sulh yapti. 

Sultan geri donerek §igar’a kar§i gadirlarini kurdu ve 

bunlarin §ehirlerini zaptederek 4.000 ki§i oldurdii. Akan kan- 

lar, Sonunda bunlarin su yollarindan akmi§ti. Sultan, 

§ehir igindeki buyuk camii ve §ehrin biitiin saraylarini yiktirdi. 

Maktullerin cesetleri taaffiin ettigi igin Sultan §ehirden gikarak 

Tel Afr civarinda karargahini kurdu. Bunun uzerine e§raf 

Sultanin kilicini kinina koymasi igin yalvardilar, o da §ehirde 

bir tek erkek kalmamak §arti ile bu ricayi kabul etti. Bunun 

uzerine gizlenenlerin hepsi meydana giktilar, muhtelif yerlere 

dagildilar ve §ehir biitiin niifusundan bo§andi. Daha sonra §e- 

hirden Qikanlara Uguz’larin dokunmamalarini temin i^in mu- 

hafizlar tayin olundu. Biitiin bunlar, Uguz’larin ilkonce Maaddi- 

ler oniinde kagtiklari sirada §igar erkeklerinden hakaret gorme- 

leri yiiziinden olmu§tu. 

Sultan buradan Musul’a geldi ve burasini ana tarafindan 

karde§i Seyfiiddevle 1 b r a h i me verdi. S?yfiiddevle dii- 

riist ve insafli bir adamdi. Bir giin Musul yerlilerinden bir tahsildar, 

yanina gelerek car§ida ali§ veri§ ile me§gul olanlardan hergiin 

100 altin toplayip getirecegini soyledi. Bunun uzerine lb r a h i m 

Musul ricalini toplayarak sordu : „ bu tahsildarin sozlerini mu- 

vafik goriiyor musunuz ? „ onlar da §u cevabi verdiler : „ i§le- 

rimize kari§an iran’hlardan ve miifrit taleplerde bulunan Uguz 

zabitlerinden bizi kurtarirsaniz bu tahsildarin dii§iincemize 

uygun olan sozlerini muvafik buluruz „. Seyfiiddevle de 

biiyiikliik gostererek §u sozleri soyledi: „ Biz sizi bunlardan 

koruyacagiz ve topragmizin mahsuliine ve meyvesine kar§i siz- 

den mutedil vergiler isteyecegiz „ . Daha sonra Seyfiiddevle 

miinadiler gikardi ve gar§ida ah§ veri§ edenlerin vergilerden 

affedildigini bildirdi. Biitiin ahali de seslerini yiikselterek om- 

riiniin uzun olmasi igin dua ettiler. 
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Sultan Musul’dan Bagdat’a gitti. §ehre yakla§mca Halife, 

reislerin reisi olan veziri, onu kar§ilamak igin gbnderdi ve 

sultana kiymetli ta§larla, sumbullerle, ziimriitlerle ve zebercet- 

lerle i§lenmi§ bir altin kadeh hediye etti. Vezir bu hediyeyi 

sunarken §u sozleri soyledi : “Miiminlerin emlri kazandiginiz 

zaferler yiiziinden sevindi. Sizin yakinlarinda bulunmanizdan 

dolayi teselli duydu,,. Sultan bu iltifatlari memnuniyetle 

kar§iladi ve §u cevabi verdi: “bu saraydan ho§nudum. Bana 

birgok iyilikler gosterilmi§tir. Yegane eksigim Peygamberin 

makamina kaim olan zat tarafindan kabul edilmek §erefidir. 

Artik bu §ereften daha fazla mahrum edilmek istemiyorum. „ 

Vezir §u mukabelede bulundu : „ Siz Halife ile artik aym ha- 

nedana mensup sayilirsmiz. Qiinkii sihriyet rabitalari ile bag- 

landiniz. Onun igin sizi bu §ereften mahrum birakacak bir mani 

kalmadi „. Daha sonra vezir Halifenin yanina gitti ve bu sozleri 

kendisine bildirdi. Sultan da yaptirmi§ oldugu yeni saraya gitti. 

Birkag giin sonra Sultan, Halife tarafindan davet edildi. 

Sultan atina bindigi halde biitiin prensler oniinden yaya ola- 

rak gidiyorladi. Sultan, Halife’nin saray kapisina yakla§inca bir 

miiddet atinin iizerinde bekledi, sonra kapi agildi, o da avluya 

girdi ve halifenin maiyetindeki asilzadeler onu kar§ilamak igin 

ilerlediler. Kolelerin perdeleri agmalari iizerine sultan da ig 

sahanliga dogru yuriidu. Daha sonra ba§ka bir perde agildi, 

o da igeri girdi ve Halifenin yer yiiziinden yedi ar§in yiiksek- 

likteki taht iizerinde oturdugunu gordii. Ba§inda siyah bir sa¬ 

nk vardi. Abasi da siyahti. Araplarin Bagdat’ta giydikleri 

elbise bu idi. Fakat Hilafetin Misir’a gegmesi iizerine halife- 

ler beyaz elbiseler giyiyorlardi. Halifenin elinde altindan bir asa 

bulunuyor ve iki tarafinda iki haremagasi duruyordu. Sultan 

Halifeyi goriince yere dogru egildi ve Halifeyi birkag kere se- 

lamladi. Halifenin emir vermesi iizerine koleler Sultam bir di- 

ger tahta yiikselttiler. Bu taht halifenin tahti kadar yiiksek 

degildi ve bir adam boyunda idi. Halife, tercumana §u sozleri 

soyledi : „ Sultana de Muminlerin emiri ciddiyetinizi ogii- 

yor, gayretlerinizi alki$liyor, kendisine yakin bulunmanizdan 

zevk duyuyor ve $ahsinizi seviyor. Allalun kendisine ihsan 

etmi§ oldugu iilkeleri ve memleketleri elimize verdi. Onun i$in Al- 
lahtan korkun ve hiikmiinuz altindaki memleketlerde dogru diiriist 
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hareket edin ve Allahin nimetlerine §iikredin „ . Sultan aya- 

ga kalkti, yere dogru egildi ve §u gevabi verdi : „ Ben em- 

rinize tabi bir bendeyim. Sizin iradenizi yerine getirmek hususun- 

. da Allahin yardimina giiveniyorum „ . 
Halifenin emri iizerine koleler sultana boyun bagi tek olan(?) 

7 siyah elbise giydirdiler ve altinla i§lenmi§ siyah bir sarigi ba§ina 

gegirdiler. Sarigin iizerinde kiymetli ta§lardan yapili iki sumbul 

ile i§lenmi§ bir tag bulunuyordu ve her ta§in iizerinde hariku- 

lade guzellikte onbe§er inci ve bunlann uglarindaki iki altin 

bag ( ? ) bulunuyordu. Sultan boynuna gegirilen altindan ya- 

kayi kabul etmedi. Bu da omuzunun iizerine kondu ve kolelerin 

biri onu oniinde ta§idi. Sultan, tekrar egilmek istedigi zaman 

ba§inin iizerindeki agir tag yiiziinden buna imkan bulamadi. 

Halife ona iistii altindan harflerle i§lenmi§ iig mor sancak tak- 

dim etti. Bunlar da onun oniine asildi. Sonra halife ona §ahane 

bir miihiir verdi ve miinadilere emir vererek onu “Dogu ve 

Bati Suit am „ olarak ilan ettirdi. Sultan, gitmek isteyince (?) 

Halifenin kendisine dogru elini uzatmasini istedi. Halife, elini 

uzatinca sultan elini iki kere optii ve onu alnina dogru gotiir- 

dii. Sonra ilerledi ve koleler onu Halifenin atlarindan birine 

bindirerek muhte§em merasim ile kendi sarayina gotiirdiiler. 

Yunanhlarin 1369 (M. 1058) yilinin ki§ mevsiminde 3000 

Tiirk gelerek Malatya’yi istila ettiler. Qiinkii bu §ehrin suru, 

Cyriacus’un burasini Araplann elinden almasindan beri, harap 

bir halde idi. Bunlar maktulleri surun iizerine yigdiktan sonra 

ahaliyi gizli servetlerini meydana gikartmak igin i§kenceye 

tabi tuttular. Birgoklari i§kence altinda oldiiler. Ba§papas, 

muallim ve katip Pat r os bunlar arasinda idi. Bu adam bir 

yazma kitabi istinsah ederken yakalanmi§ti. Yazdigi ciimle §u 

idi: “Yahya’nin ba§i bir salkim iiziim gibi idi ve Herodias bu 

salkimi kopardi.,, Patros bu sirada Tiirkler tarafindan yaka- 

landi, onlar da mum eriterek ba§ina doktiiler ve igi yanmi§ 

komiir ile dolu bir kabi gogsiine dayadilar. Patros son 

nefesini vermek iizere iken ayaklannin ate§te yandigini gordii 

ve “sizin temizlenmeniz bir nimettiryi diyerek vefat etti. 

Tiirkler Malatya’da 20 giin kalarak §ehri tahrip ettiler ve 

soydular. Sonra §ehri yakarak gittilerse de, Sansanaya dagina 

vardiklari zaman §iddetli bir ki§a tutuldular ve Ermeniler gelip 
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hepsini oldurduler. Iglerinden ta§ altinda ezilmekten kurtulanlar 

geri donmii§lerdi. Rahip Joseph bunlarin arasinda idi. Bu zat 

hadise hakkinda 3 yaz: yazmi§tir. S h o s h a n oglu Mar John 

Malatya’nin tahribi hakkinda 4 yazi yazmi§tir. Bunlarin ikisi 

Mar Aphrem, diger ikisi Mar Balal vezin usulii dairesindedir. 

Bu akin esnasinda Gagai oglu manastiri tahripedildi ve bir 

daha tamir edilemedi. 

Araplarin 450 (M. 1058) yilinda Maaddi’lerin ordu kuman- 

dani Besasiri ile Kurey? adini ta§iyan digger bir kumandan 

Araplardan biiyiik bir ordu topladilar. Bu orduda Misir halife- 

sine tabi olan tranlilar ile Tiirkler de bulunuyordu. Besasiri, 

Tel Afr kar§isinda gadirlarim kurdu. Uguz’lar ordusunun kuman- 

dani I nan a k (tnanagh) kagmi§ ve Musul kalesine girmi§ti. Maad- 

di’ler onun pe§inden hareket ederek Musul’a kar§i gadirlarini 

kurdular. Biiyiik bir kitlik vardi ve nihayet Uguz’lar beygir- 

lerini ve katirlarini yediler. Bunlar biiyiik evleri tahrip ediyor, 

koyleri ve kopriileri yakiyorlardi. Nihayet fena bir vaziyete 

dii§erek Bagdat’a kagtilar ve bizzat sultanin Maaddi’lere kar§i 

hareket etmesini istediler. Onun Bagdat’tan giktigini haber 

alan B e s a s i r if Musul’u feci bir surette tahrip ederek gole 

gikti. 

Sultan, Musul’a vardigi zaman burasinin kamilen tahrip 

edilmi§ oldugunu gordii. Kendisine ana tarafindan karde§i 
• m 

Ibrahim Ianiel' in1 isyan etmegi dii§iindiigii ve Misir 

halifesi ile muhabere ettigi bildiril mi§t i. Sultan, i bra him' in 

Iran’a hakim olmasindan ve Turkmen Uguz ordulannin kenaisi 

ile birlikte isyan etmelerinden korkarak tela§ iginde Iran’a 

hareket etti ve Hemedan’da yerle§erek §aharzur daglarinda 

bulunan karde§ine kar§i bir ordu gonderdi, onu yakalatti ve 

oldiirdii. 

Ordu kumandanlari Besasiri ile Kurey $ sultaninin 

uzakla§mi§ oldugunu haber alarak Bagdad’a geldiler ve §ehri 

kolayca ele ge^irdiler. Bunlar Halife Kaim’i yakalayarak bir 

deveye bindirdiler, onu Hadfse’ye gonderdiler ve sarayi yagma 

ettiler. Sonra Misir halifesi olan Miistansir’i Bagdat’ta halife 

ilan ederek onun namina altin ve giimii§ para bastilar. Sonra 

1 ibn-El-Esir’de» JtL Ibrahim Yenal C. 29, S. 239. 0. R. 
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kadilar, miiftiiler ve hafizlar tayin ederek bunlara Misir’lila- 

rin adetine gore beyaz elbiseler giydirdiler ve siyah elbiseleri 

kaldirdilar. Bunlar emiriiliimera olan veziri, Uguz’lari Bagdat’a 

getirmekten mes’ul tuttuklari igin onu heniiz yiiziilmiis bir okiiz 

derisi igine koyarak deriyi onun iizerinde diktiler. Fakat yiiziinii 

harigte biraktilar ve kafasinin iizerine okiiziin boynuzlarmi 

gegirdiler. Sonra yanaklarina kancalar gegirerek ate§ iizerine 

astilar ve boylece biitiin bir gunii i§kence iginde gegirttiler (?). 

Vezir Bagdat halki tarafindan hakarete ugradiktan, yiiziine 

tiikiiriildiikten ve kendisine lanet okunduktan sonra oldu. 

Qiinkii biitiin bu kotiiliikler onun yiiziinden olmu§tu. 

Halife Kaim’in validesi saklanmi§ oldugu yerden Besasi- 

ri’ye haber gondererek “ben agliktan dliiyorum, bana merha- 

met et„ dedi. Besasiri onu getirterek sarayin bir odasina yer- 

le§tirdi ve cariyelerinden ikisini emrine verdi. Bunlara hergiin 

Bagdat olgiisiine gore 12 litre ekmek ve 4 litre et veriliyordu. Bu 

kadin irkan Ermeni idi. Haiifenin karisi Arslan Hatun, Kurey§ 

yaninda idi. Sultan Tugrul Bey elgi gondererek onu istetince 

Arslan Hatun’u izzet-ii ikram ile iade ettiler. 

Aym yil sultan Tugrul Bey’in kardegi emir D av u d Q a g r i 

bey oldii ve Alp Arslan naminda yeti^kin bir ogul ile iki 

ogul da’na birakti. Sultan, Kureyg’e elgi gondererek Arslan 

Hatun yiiziinden te§ekkiir etti ve ona §u sozleri soyletti: 

“Halifeyi de tahtina iade ederek onun namina idareyi ele aim. 

Ben tekrar Bagdat’a gelecek degilim ve yalniz iran’m idaresi 

ile me^gul olacagim. §ayet arzunuza muvafakat etmiyecek olan 

Besasiri yiiziinden bunu yapamazsaniz sizin arkada§larimzi 

toplayarak bir kalede tutunmaniz, yahut gole gegmeniz icap 

eder. Qiinkii ancak bu sayede askerlerimin size ve sizinle 

beraber olanlara dokunmamalari miimkiin olur. Biz kendimizi 

size kar§i biiyiik bir borg altinda goriiyoruz. Elimizde ne varsa 

hepsini size versek yine hakkinizi odeyemeyiz. Qiinkii bizim 

gocugumuzu bize salimen gonderdiniz. „ Bunun iizerine Kurey§ 

Vasit’ta bulunan Besasiri ye §u haberi gonderdi : “Biz biitiin 

bu muharebeyi ne maksatla ve kimin namina yapmaktayiz? 

Bagdat’ta halifeligini ilan ettigimiz halde bize alelade bir mek- 

tup bile gondermeyen Misirli igin mi ? O halde bizim sultana 

kar§i nedamet arzederek Halifeyi mevkiine iade etmemiz icap 
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eder„. Besasiri bu sozlerle yola gelmedigi igin Kurey$ 

mallarmi alarak gole gekildi. 

Sultan ile askerleri Bagdat hududuna yakla§mi§tilar. Halife- 

nin mahpus oldugu Hadise’nin emrli Halifeyi sultanin yanina 

gotiirdii. Sultan da onu buyuk merasimle sarayina iade ederek 

§u sozlerle oziir diledi: “beni geciktiren amil karde§im Cagri 

bey’in olmesi ve ogullarmin i§leri ile me§gul olmak mecburi- 

yetidir. Sonra karde§im ibrahim bana kar§i ihanet etti ise de 

maglup edildi. Uguz’lar nezdine kagan bu karde§ime yeti§tim 

ve Uguz’lar onun ba§ini keserek huzuruma getirdiler,,. Bu ba§ 

sultanin huzuruna getirildigi zaman onu bir kami$a sapladi ve 

saray kapisina astirdi. Sultan, Maaddi’ierle yaptigi muharebe- 

den sonra istirahat etti, sonra Horasan’a dondii. 

Araplann 455 (M. 1063) yihnda Tugrul bey’in karisi 

Ha tun vefat etti. Kendisi kocasi tarafindan son derece sevi- 

lirdi ve saltanatin biitiin i§lerini bu kadin idare ederdi. Sultan, 

Halifeye haber gondererek onun kizi ile ni§anlanmak istedi. 

Halife irk ve aile bakimindan yabanci olan bir kimseye kizini 

vermek istemedigi igin, sultan igerledi. Birgok m anaka§alardan 

sonra agik dii§manlik ba§ gostermege ba§ladi. Halife korktu 

ve istemeye istemeye saraydan ayrilmamak § a 11 i ile kizini 

ona verdi. Sultan, Bagdat’a her geli§inde onunla birlikte saray 

dahilinde ya§ayacakti. Uzun miizakerelerden sonra halifenin 

kizinin sultan tarafindan in§a olunan yeni konakta ikameti 

kararla§tinldi. Sultan, Bagdat’a geldi ve mehir olarak 100.000 

altin dinar, 150.000 zuze ve en bahali kuma§lardan 4.000 balya 

verdi ve Kadir’in (Kaim?) kizini zevce olarak aldi. 

Rivayet edildigine gore kiz evine gonderildigi zaman 

sultan ile Turk e§rafi ayaga kalkarak kendi adetlerine gore 

raksetmi§ler, sonra diz ustii oturarak kalkmi§lar ve Turk 

§arkilari soylemi§lerdi. Gelin igin altindan bir taht hazirlan- 

mi§ti. Sultan igeri girerek yere dogru igildi, karismi selamladi 

ve igeride kalmiyarak di§ari gikti. Sultan yedi giin bu §ekilde 

hareket ederek kadimn yiizunii gormek iizere pegesini agmadi. 

Yapilan dugiinler sultani son derece sevindirdigi halde Hali¬ 

feyi miiteessir ediyordu. Bahusus sultan’in Bagdat’tan Hora¬ 

san’a donerken kizini da birlikte gotiirmesi bu teessiiru arttiri- 

yordu. Qiinkii sultan kansinin Bagdat’tan ayrilmamasina ait 
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olan §arta ehemmiyet vermemi§ti. 

Yunanlilarm 1374 (M. 1063) yihnda Roma’lilarin bir or- 

dusu hareket ederek giinlerce Amid §ehrinin oniinde vaziyet 

aldi. Tiirk’lerle Araplarin ordulari Romali’lara kar§i toplandilar. 

iki taraftan birgok maktuller dii§tiikten sonra Romali’lar §ehri 

birakip gittiler. Aym yilin 7 eylul giinii sultan Tugrul Bey 

Iran §ehirlerinden Rey §ehrinde vefat etti. Tugrul Bey 70 

yil va§ami§ti. Otuz yil hukiimdarlik etti ve 8 yil Bagdat’a 

hakim oidu. Sultan, Cagn Bey’in oglu Siileyman’in kendi tah- 

tina oturmasmi emretmi§ti. Fakat Suleyman’in karde§i olan Alp 

Arslan kuvvetli bir adam oldugu igin onun hayatina son 

verdi ve onun yerine hiikiim siirdii. Alp Arslan, Bagdat tara- 

fmdan Saya ad-din 1 sultan diye tamndi. 

Araplarin 456 (M. 1063) yihnda kiirtlerden bazi avcilar 

Bagdat’ta §u haberi verdiler: Qolde av ile me§gul oldugumuz 

sirada siyah gadirlar gordiik ve gogiislerini vura vura aglama 

ve sizlama sesleri i§ittik. Qadirlara yakla§inca §u sozlerin soy- 

lendigini dinledik: “Bugiin §eytanlarm emfri olan Balizebub 

vefat etti. Hangi hane onun matemini 3 giin tutmazsa kokiin- 

den yikacagiz. „ Bagdat kadinlari bu budalaca laflari i§idince 

mezarlara gittiler, 3 giin gighk kopardiiar, agladilar, list ba§- 

lanni yirttilar, saglarini yoldular ve tencerelerin isi ile yiizle- 

rini kararttilar. Bunlar: “Biz boylece geytanlan tatmin edece- 

giz, onlar da bizim dostlarimizi oldiirmekten gekinecekler,, di- 

yorlardi. Aym haber Senar diyarina yeti§ti ve Bagdat’ta ya- 

pilanlar Musul ve Arminya’da yapildi. 

Aym yil sultan Alp Arslan, Ani §ehrine hareket 

etti. Burasi Ermenistan tarafinda Roma diyannin ilk §ehri idi. 

Alp Arslan burasini zaptetti ve birgok kanlar doktii. Ani 

§ehrinin kuvvetini anlatmak igin buy uk Aras nehrinin 

dortte ugunu ku§attigini, dortte birinin derin bir gukur ile 

gevrilmi§ oldugunu ve Aras’in bu gukuru doldurup kuvvetli 

cereyanlar yaparak buradan gegtigini soylemek kafidir. §ehir 

halki buraya girip gikmak igin bir kopriiden istifade ediyor- 

lardi. §ehir iginde 700.000 hane ve bin kilise bulunuyordu. 

Turkler §ehri zaptetmekten meyus olunca birdenbire semavi 

1 Ne demek o 1 d u §■ unu anliyamadim ve Muhtasarda, yahut Ib-Eiil-Esir 

’de kar$ili£im bulamadim. Ziyaeddin olmasi muhteme Idir. 0. R. 
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bir i§aretle kulelerin biri dii§tii ve Tiirkler bir koprii kurarak 

§ehre girdiler. Bu andan ba§layarak sultan, Ebu’l-Feth diye 

tanindi. 

Bu senenin ekim ayindan ba§layarak aralik ayina 

kadar Bagdat’ta miithi§ bir sicak hiikiim siirdii. Sicakla be- 

raber hastalik ve veba salgmi yuziinden bir temrihindi manyasi 

4 altin dinara satiliyordu. Ocak ayinda §iddetli soguklar ba§- 

ladi, Dicle nehri dondu ve Bagdat’ta birgok kar yagdi. 

Araplann 458 (M. 1065) yilinda ve Yunanlilann 1377 (M. 

1066) senesinde sultan Alp Arslan Harzem’e gitti ve 

oglu Salar § a h\ buraya tayin ederek kendisi Ni§apur’a don- 

dii. Aym yil iginde ermeni olan 300 kadar e§kiya yine ermeni 

olan Kazrik ogullan ile birle§tiler. Malatya daglarinda bir 

pusu kurarak Gubos ve Klawdia iilkelerini ve bilhassa ma- 

nastirlan soydular. Bunlar Sargisia manastirina hiicum ederek 

§ehitlerin kemiklerini yere attilar ve bunlarin tabutlarmi alip 

goturdiiler. Bunlar, Madik manastirina yakin olan Sangis ko- 

yiinden 1100 dinar kiymetinde bugdaydan ba§ka birgok okiiz- 

ler ve merkepler alip goturdiiler ve manastirin iginden 500 

dinar aldilar. Bunun iizerine Malatya hakimleri, Gubos ve 

Klawdia’nin ekilmeyen arazisini bunlara vermege karar verdi- 

ler. Sonra hiikiimdara haber gondererek dort koyiin e§kiyalik 

etmemek §arti ile bunlara verilmesi igin ferman aldilar. Fakat 

bunlar kotiilukleri yiiziinden e§kiyaligi birakmadilar ve Wi a r 

Sazvma oglu manastirina taarruz edip yagma etmegi ve zen- 

ginle§megi tasarladilar. Bu sirada Tiirkler tarafindan, birden- 

bire bir haber gelerek onlarin Malatya §ehrini istila etmek 

iizere olduklari anla^ildi. Klawdia ahalisi manastira iltica etti- 

ler. Bunlarla beraber ermeni e§kiyasindan 10 ki§i bulunuyordu. 

Bunlarin gerisi dagda bir pusu kurarak manastirda bulunan ar- 

kada§larinin kapilari kendilerine agmalanni ve bu sayede manas- 

tiri soymagi umdular. Rahip ve manastir reisi iwannis (Joannes) 

bu halin farTina vararak mukaddes bir koy olan T e l i Tav r a' ya 

mensup kuvvvetli ve cesur adamlan yanina aldi. Bunlar 

10 ermeniyi yakaladilar ve geceleyin bunlari manastirin iize- 

rinde bulundugu kayadan yuvarladilar. Giin dogdugu zaman 

bu adamlarin kaya eteginde olii olduklari goriildu. Arkada§- 

lari bunlari gorerek kagtilar. Birkag giin sonra Malatya’dan 
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manastira gelen rahipler ve hizmetgiler bu e§kiyanm taarruzuna 

ugradilar ve bunlar 2 rahip ile hizmetgiyi oldlirduler. Sonra 

rahipler 3 yil iginde 2 yiiksek kule in§a ettiler ve 32 yil sonra 

bu iki kule arasinda bir yeni kule daha in§a olundu. 

Yunanlilarin 14 (?) 75 1 yilinda (M. 1064) Mar Mikail ce- 

nup kulesini in§a etti ve... yilinda2 manastirin list kalesine bir 

kanat ilave etti. 

Araplarin 459 (1066) yilinda Turk ordusu kumandani 

Gumii§tekin Edessa’ya hiicum etti. Edessa dukasi ona kar§i 

gikti ve iki taraf d6gii§tii. Edessa dukasi maglup edildi ve esir 

alindi. Edessa dukasi 20.000 dinar vererek hayatini kurtardi 

ve tekrar Edessa’ya gitti. Giimu§tekin, Harran Serug ve 

Kalonikas’a hakim oldu. Sonra sultan Alp Arslan 

’in yanina dondii ve Halat’a giderek hiddet ettigi emirlerin 

birini oldurdu. Bu emirin Af?in naminda bir karde§i vardi, 

o da sarho§ olan Gii mu §t ekin' in lizerine saldirdi ve onu 

oldurdu. Bu adam Tiirk’lerden bir ordu topiayarak Antakya’ya 

geldi, esirler alarak ortaligi soydu. Aym yil i^inde Abkazy 

iber’iyelilerin hukiimdari Park at' in hem§irezadesi sultan Alp 

Arslan’a zevce olarak getirildi. O da nikah ziyafetini Hemedan 

§ehrinde verdi. Kisa bir zaman sonra Alp Arslan bu kadirn 

bo§adi ve onu e§raftan biri ile ni§anlandi. 

Araplarin 460 (M. 1067) yilhnda ismi Aristakis olan 

bir ermeni asilzadesi bir kaleden, daha kuvvetli bir kaleye 

giderek Tiirk’lerden korkusu yiiziinden buraya 200 ki§i yerle§- 

tirdi ise de, ismi $irvan §ah olan bir Turk emtri bu kaleye 

yiiklendi. Ermeniler korkulari yiiziinden ubiz musliiman olmak 

iizere sultanin yanina gidiyoruz„ dediler ve izzet-ii ikram iqnnde 

sultamn yanina goturiilduler ve istemedikleri halde hepsi de 

miisliiman oldular ve siinnet edildiler. Sultan bu ermeni asilza- 

desine yillik maa§ olarak 20.000 dinar veriyordu; fakat bunlar 

daha sonra ig Ermenistan’a kagtilar ve hiristiyanhga dondiiler. 

Bu sirada Roma kirali Konstantin duka oldii, Diogenes 

diye tanilan R o m a n u s onun yerine gegti. 

Yunanlilarin 1380 (M. 1069) yilhnda bu kiral 200.000 ath ile 

birlikte hareket ederek Suriye iginde ilerledi ve Maaddi’lerden 

1 Metin aynen boyledir. 1375 olmak icap eder. O. R. 

2 Metin boyledir. 0. R. 
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Kuniko yani Kelp kabilesine mensup kabileler ile kar§ila§ti 

ve bunlari yenerek Araplardan Im ve Artah namindaki iki 

kaleyi zaptetti. Romalilar Mabbug’a kadar yayildilar ve bu 

yuzden ahalinin buylik bir kismi Halep’e ka^tilar. Mabbug’dan 

Halep’e kadar giden bir devenin kirasi 80 altina kadar yuk- 

seldi. Romali’lar Mabbug’a hakim oldularve burada birgok insan 

oldiirerek §ehrin surlarini yiktilar ve sur ta§lariyle bugiin burada 

goriilen eski kaleyi in§a ettiler. Romalilar gok olmakla beraber 

erzak tedarik edemedikleri igin yollari kesen Tiirk’ler §iddetli 

bir kitliga ugradilar. Bir kilo ekmek bir dinar ve alti avug 

arpa bir dinar mukabilinde satiliyordu. Maaddi’lerden ve 

Kelp ogullarindan biri §u hikayeyi anlatiyor: “Romah’lardan 

birini kestik ve karmnin iginde bir avug arpa bulduk.,, Vazi- 

yet hiikiimdara bildirilerek Af§in ile sair Tiirklerin Roma 

diyarini istila ettikleri ve Amurin §ehrini zaptettikleri anlatilinca, 

o da, Mabbug’da in§a olunan yeni kaleye muhafizlar yerle§tirdi 

ve Roma iilkelerine dondii. 

Araplarin 462 (M. 1069) yilinda Misir’da insanlarin bir bi¬ 

rini yemelerine sebep olan buyiik bir kitlik oldu. Misir’da 

Halifeye ait iig attan ba§ka at kalmami§ti. Diger hayvanlar 

yani atlar, katirlar ve e§ekler, sahipleri tarafindan istihlak 

edilmi§ti. Bir kopek 5 dinar ve 10 zuze ye satiliyordu. Bir 

miskal sogan bir gumu§ zuze ye satilmakta idi. Bir giin vezir, 

Halifenin yanina girmek iizere katirindan indi^i zaman tig 

adam gelerek katiri seyisin elinden aldilar ve derhal bogaz- 

layarak etini yedilar. Halife bu hadiseden haber alinca iig 

adamin kaziklanmasini emretti. Geceleyin birgok kimseler 

geldiler. Kaziklanan adamlari alip gotiirdiiler ve kaba etlerini 

kesip gittiler. Sabah olunca herkes siyasetgahta bu adamlarin 

yalniz kemiklerini gordiiler. Kitlik yalmz fakir halk arasinda 

degil, sarayda da tesirini gosterdi. Nihayet saraydaki §ahane 

elbiseler ve siisler bir bedel mukabilinde satildi. 10 miskal 

agirhginda 10 inci danesi 400 dinar's satilmi§ti. Misir’in Tannis 

(San, yani kitabi mukaddesteki Zoan) adh §ehrinde kitliktan 

evvel 300.000 ki§i vergi verdikleri halde kitliktan sonra bun- 

larin sayisi yuzden a§agiya inmi§ti. 

Araplarin 463 (M. 1070) ve Yunanlilann 1382 (M. 1071) 

yilinda sultan, Arkestia, yani Argis §ehrine kar§i hareket etti, 
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bu §ehri zaptetti ve burada birgok kanlar dokerek biiyiik 

olgiide ganimetler aldi ve Horasan’a gonderdi. Sultan, Minaz- 

gerd §ehrine kar§i da aym §ekilde hareket etti ve Araplarda 

olan Maiperkat §ehrine kar§i yiiriiyerek buranin hakiminden 

100.000’den fazla dinar aldi ve Amid’e gegti. Amid’in surlarina 

yakla§tigi zaman elini duvarlara siirerek yiiziine goturdii ve 

boylece duvarlarin kuvvetinden bereketlenmek ister gibi hare¬ 

ket etti. Sultan, Roma’hlann tarafinda olan Sababarok'a kar§i 

hareket etti ve bura halkindan 1000 dinar alarak yoluna devam 

etti. Daha sonra sultan Edessa §ehrine kar§i yuriidii; burada 

giinlerce muharebe etti ve §ehri zaptedemedi. Onun igin agaglari 

keserek bahgeleri tahrip etti. Edessa ahalisi sultana 50.000 dinar 

vermek mukabilinde kendilerini birakip gitmesini umdular. Sultan 

muvafakat ettigi igin Edessa halki ona §u sozleri bildirdi: “ Sizin 

§ehri zapt igin kullandigimz manciniklan ve sair muhasara aietle- 

rini imha etmedikge size bir§ey vererneyiz. Qiinkii bizi aldat- 

manizdan ve paramizi aldiktan sonra da muharebeyi devam ettir- 

menizden korkariz,,. Sultan bunlara inanarak harp aletlerini 

yakti. Edessa’lilar da bunu gordiikten sonra onunla alay ettiler 

ve ona bir§ey vermediler. Sultan bunlara kar§i derin bir kin 

giiderek Firat nehrini gegti. 

Bu sirada Roma kirali Diogenes ’in bir elgisi gelerek 

sultana §unlan bildirdi: u§ayet siz Mabbug’u aimak igin 

buraya kadar geldiseniz biz Argis ve Minazgerd’in iadesi 
•• 

mukabilinde Mabbug’u size vermege hazinz. Ustelik mutat 

olan yilhk vergiyi de vermege devam ederiz,,. Sultan bu tek- 

lifi kabul ederek buralarini iade ve Halat havalisine kadar 

bolgeleri tahliye edince Af$in ona haber gonderdi ve ben 

Roma diyarini istila edip biiyiik ganimetlerle dondiim. Roma’- 

lilar arasinda bize kar§i harbedebilecek kabiliyette bir kimse 

yoktur,, dedi. Bu sozler sultana cesaret verdi, o da Roma 

diyanna kar§i o derece siir’at ve seving iginde hareket etti ki, 

mallanni ta§iyan develerin birgogu siir’at yiiziinden yolda 

helak oldu. 

Bunun iizerine Af$in Roma diyannda ilerleye ilerleye 
• 

Istanbul surlarinm oniindeki deniz sahili iizerinde gadirlanni 

kurdu ve akinlar yaparak ve ortahgi yagma ederek Make- 

donya ya .vardi. Af$in Simnadu iilkesine vardiktan sonra 
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ki§a yakalandi ve burada yigm yigin karyagdi. Af?in, ismi 

Meryem (Mary) olan ve Simnadu kalesine hakim olan kadina 

haber gondererek Turk askerlerinin §ehre ve koylere girip 

gida maddeleri almalarina miisaade etmesini istedi. Kadin bu 

miisaadeyi istemeyerek verdi. Qiinkii Af$in> miisaade edil- 

medigi takdirde agaglan kesecegini, baglari kokiinden soke- 

cegini ve memleketteki bahgeleri tahrip edecegini soylemi§ti. 

Bunun iizerine kiral Diogenes buyuk bir kuvvet top- 

ladi, Arminya’dan ihti§am iginde ilerledi ve M i n a z g e r cTe 

kar§i hareket etti. Kiral, sultamn buradaki adamlarim kogmu§, 

fakat bunlari oldiirmeyerek §ehri ellerinden almi§ti. Sultan bu 

hadise iizerine gozlerini Roma iilkelerine gevirdi. Fakat sultan 

Alp Arslan Tiirk’lerin sayisi az oldugu igin endi§e iginde idi. 

Bu yiizden ismi Savtekin olan bir asilzadeyi Diogenes 

nezdine elgi olarak gonderdi. Bu elginin, her tarafin kendi 

iilkesine donmesi esasi iizere sulh yapmasini istedi. Fakat 

Diogenes gururlandi ve, “ben hazinemde ne varsa hepsini 

sarfederek bu askerleri topladigim ve zafer kazandigim halde, 

geri mi donecegim? Size kar§i kihgtan ba§ka bir§ey yok„ 

dedi. Fakat magrur olanlarin gururunu kiran Allah sultana 

kuvvet verdi. O da askerlerini toplayarak onlara cesaret verici 

sozler soyledi. Sonra okunu ve yayini birakarak zirhlarim 

giydi, kalkanmi ve mizragini ele aldi, atinin kuyrugunu bagla- 

yarak sirtina bindi ve Tiirk’lerin hepsi de aym §ekilde hareket 

ederek haftanin 6 inci cuma giinii ogle iizeri Halat ile Mi- 

nazgert arasindaki bir mevkide Roma’hlara hamle ettiler. Tiirk- 

ler harp sayhalari kopararak dii§manlarina saldirdilar. Roma- 

lilarin igine korku sinmi§ ve bunlar birgok maktul ve esir 

verdikten sonra kagmaga ba§lami§lardi. 

Ak§ama dogru ismi Kaharya 1 olan bir haremagasi Tiirk- 

lerin arasindan gelerek sultana §u sozleri soyledi: “Kolelerim- 

den biri Roma kiralini esir ettigini ve kiralin elinde bulundu- 

gunu bildirdi,,. Atlilar sayildigi zaman bunlari saymakla me§- 

gul olan emir bahis mevzuu olan bu koleyi hor gorerek ona 

iicret verilmek iizere adini kaydetmek istememi§ ve ona baka- 

rak, bu kole Roma kiralini esir mi etmi§, diye giilmii§tii. 

1 Ibn-iil-Esir cilt 10, sahife 25. 0. R. 

Abu l - Faroe Tarihi, F. 21 
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Fakat onun istihza ile soyledigi bu soz kesin bir hakikatti. 

Gergi sultan verilen habere inanmami§ti, fakat bu haberi de 

yalanlamayarak yanindaki genglerden olup elgilerle birlikte 

Roma kirali nezdine sik sik giden §adi naminda birini gon- 

derdi ve keyfiyeti tahkik ettirdi. $adi gitti, Diogenes'i 

gordiijOnun kar§isinda yere igilerek onu selamladi, sonra ko§a 

ko§a dondii ve bizzat kiralin esir edilmi§ oldugunu bildirdi. 

Bunun iizerine sultanm emri ile Diogenes igin muhte§em 

bir otag kuruldu ve kiral buraya getirildi. Kiralin kollarina 

ve boynuna zincir vurulmu§ ve 100 Tiirk askeri onun muha- 

fazasina memur edilmi§ti. 

Sabahleyin sultan, D i o gene s' in huzuruna getirilmesini 

emretti. Sonra kendi eli ile ona dort tokat indirdi ve §u sozleri 

soyledi: “Biz sana sulh igin rica ettigimiz halde nasil oldu da 

ricamiza deger vermedin,,. Diogenes akilli ve kavrayi§li bir 

adam oldugu igin dikkatle segip tertipledigi sozler soyledi ve 

“ben higbir hususta kusur etmedim. Bu gibi halier insanlarin 

ve hukiimdarlann ba§ina gelebilir. Allah ne diledi ise o oldu. 

Siz de beni kinamayi birakin da ne arzu ediyorsaniz onu yapin,, 

dedi. Bunun iizerine sultan §u mukabelede bulundu: “§ayet 

ben sizin elinize du§mii§ olsa idim siz bana ne yapardiniz? 

Bunu bana anlatin,,. D i o g e n e s §u cevabi verdi: “Size miimkiin 

olan her fenaligi yapardim; giinkii bir dii§man bir dii§mana 

ancak fenalik yapar,,. Sultan, “dogru soyledin,, dedi. “Ba§ka 

turlii bir cevap vermi§ olsaydin sana inanmazdim. §imdi de be- 

nim sana ne yapacagimi sandigini anlat,,. Kiral §u cevabi verdi: 

“Bana yapacaginiz ug §eyden biridir: birincisi beni oldiirmek, 

ikincisi biitiin ulkelerinde beni te§hir ederek kazandigin zaferi 

herkese gostermek, uguncusu, akla gelmemesi ve hezeyan sayil- 

masi icap eden, tasavvurun fevkinde olan bir§ey„. Sultan 

sordu “bunu nigin soylemekten gekiniyorsunuz ? „ Diogenes 

§u cevabi verdi: “Bu da beni tekrar payitahtima gevirmektir. 

Ben de sizin asilzadelerinizden biri olurum. Siz beni davet 

ettikge gelirim, bana §unu yap dedikge yaparim,,. Sultan §u 

mukabelede^ bulundu: “Siz yeis iginde oldugunuz igin ben de 

bu iighncii ihtimalden ba§ka bir§ey yapacak degilim,,. 

Sultan kiraldan4 kurtulu§ akgesi olarak on milyon dinar 

istedi ve Diogenes buna kar§i “biitiin Roma memleketini 
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size verecek olsam sizin bana gostermi§ oldugunuz lutfun hak- 

kmi odeyemem. Ben hukiimdarhga ge^tigimden beri Roma 

memleketinin hazinelerini kumandam altindaki ordulara sarfet- 

tim„ dedi. Diogenes, kurtulu§ akgesi olarak bir milyon dinari 

odemek ve her yil 360.000 dinar vergi vermek §arti ile serbest 

birakildi. Sultan zincirlerinin ^oziilmesini emretti ve kirali 

beraber getirdigi taht iizerine oturttu. Diogenes ile Sultan 

beraber yiyip, igtiler ve sultan kiraldan Romali’larin Araplardan 

almi§ olduklari Antakya, Edessa, Mabbug ve Minazgerd’in 

verilmesini istedi. Diogenes §u cevabi verdi: “Ben saltana- 

tima dondiikten sonra siz bir ordu gonderin ve biitiin bu 

yerleri i§gal edin. Ben de bunlarin teslim olmalan igin haber 

gonderirim. Qiinkii bu haberi §imdiden gonderecek olursam 

bir kimse beni dinlemez,,. Diogenes, sultana §unlari da 

soyledi: „ Beni geri gevirmek istiyorsaniz, Roma’lilarin ba§ka 

bir kiral getirmelerinden once hemen geri gonderin,, ve sultan 

da boylece hareket etti. 

Sultanin emri ile, kiral ile birlikte 100 kole ve 2 emir 

hareket edecekler, onunla birlikte lstanbul’a gideceklerdi. Sulta¬ 

nin kendisi de kiral ile birlikte bir fersah kadar ilerledi. Sultan 

geri donmek isteyince Diogenes atindan inmek istedi ise de 

sultan buna mani oldu, ikisi de at sirtinda olduklari halde 

6pii§erek ayrildilar. 

Ben bu rivayeti biri Arap<ja ve biri Farsga olan iki yaz- 

mada gordiim. Fakat Mar Mikael diyor ki : “Sultanin hem§ire- 

zadesi kirali esir aldi. Digger bir Tiirk gelerek sultanin yege- 

nini oldiirdii ve kirali elinden alarak onu esir etmek §erefinin 

kendisine ait olmasim istedi. Sultan Dio genes e “ben senin 

eline dii§mii§ olsa idim, bana ne yapardin?,, sualini sorunca, 

Diogenes “seni ate§ iginde yakmak isterdim,, dedi.,, Bir 

hukiimdarin diger bir hiikiimdara bu kadar kaba sozler soyle- 

miyecegi a§ikardir. Bundan ba§ka bir Tiirkiin Alp Arslan’in 

yegenini oldiiriip kirali elinden almasi imkansizdir. Qiinkii bu 

hareketin anla§ilmasindan veya kiral tarafindan ogrenilmi§ 

olmasindan dahi korkardi. 

Romah’lar Diogenes’in esir du§tiigunii haber alinca Kons¬ 

tantin oglu Michaili tahta gegirdiler. Bu kiral Diogenes in 

kansi olan anasini yakalayarak bir manastirda ya§amaga 
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zorladi ve amcasi Iwani’yi Kisarios (Caesarius, yani kumandan 

vekili) tayin etti. Diogenes Roma ulkelerine girince hadi- 

selerden haber alarak Dukia kalesine girdi ve burada 200.000 

dinar bularak maiyetine verilen iki emir ile sultana gonderdi 

ve vaziyetini ona da bildirdi. Diogenes rahip elbiseleri 

giyerek Dukia’da kaldi ve Mich ail's §u haberi gonderdi: 

“Bu ana kadar hiristiyanlik ve hiristiyanlar ugrunda dogii§erek 

zaferler kazandim. Bunlar benim igin kafidir. Size gelince, 

kiralhginizi tebrik ederim. Siz tahta gegmekle iyi ettiniz. Qiinkii 

hakkinizdi. Size nasihatim sultanla yapmi§ oldugum sulhu boz- 

mamaktir. Nasihatimi kabul etmezseniz siz de, hiristiyanlar da 

rahat yiizii gormezler,,. Mich ail, Diogenes e te§ekkiir etti 

ve “nasihatinden aynlmayacagim,, dedi 

Birkag giin gegtikten sonra bazi adamlarin tesiri altinda 

kaian kiral, Diogenesz mektup gondererek §u hususlari bil¬ 

dirdi : “iSiz hakikaten bir rahip iseniz, nigin bir kalede ikamet 

ediyorsunuz ? Size yakigan bir manastirda ikamet etmek ve 

bizim de kaleye askerler gondermemize imkan vermektir„. 

Diogenes bu yiizden kizdi ve §u cevabi verdi : “Biitiin 

Roma ulkeleri iginde bana birakilacak bir tek kale de mi yok?„ 

sonra kalkti, rahip elbiselerini gikardi, Dukia tacirlerinden elbi- 

seler istiare etti ve bir ordu topladi. Kiiglik Ermenistan asilza- 

desi S a n h i r i p oglu ona gelince bu adami yakalatti, goz- 

lerini oydu ve ondan 80 kantar altin aldi. Diogenes in kuv- 

veti buyiidii ve Malatya’ya kadar gelerek sultan Alp Ar si a n a 

haber gonderdi ve yardim istedi. Sultan liizum goriildiikge, 

bizzat gelip ona yardim etmegi vaadetti. 

Daha sonra Diogenes Malatya’dan Kilikya’ya gitti. 

Fakat Iwani (Joannes) ona hiicum etti ve onu Adana seh- 

rinde yakaladi. Sonra kiral Mi chai /’e haber gonderip vazi- 

yeti bildirdi. Kiral Mich ail “ona dokunmayiniz, yalmz bir 

manastira yerle§tirmek iizere tarafimiza gonderiniz,, dedi. 
* • 

Diogenes Istanbul’a yakla§tigi zaman Iwani (Joannes) onun 

gozlerine mil gekti ve onu kor etti. Diogenes de ba§im 

bir duvara vura vura kendini oldurdii. Kiral ile e§raf Iwani 

(Joannes)’in hareketinden miiteessir oldular; giinkii bunu kiral- 

dan emir almayarak yapmi§ti. 
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Aym yil Frenkler Sicilya’yi Araplardan aldilar. Qiinkii 

adanin emlri burasini satmi§ vc Sicilya’nin bagli oldugu Misir 

Halifesine ihanet etmi§ti. 

Araplarin 465 (M. 1072) yilinda Alp Arslan oldii ve 

oglu Melik$ah yerine gegti. Alp Arslan §u §ekilde 

61mii§tii : Tab a jag oglu §emsulmulkl, Buhara ve Se- 

merkand ve Ceyhun nehrinin otesindeki diger memleketlere 

hakim oldugu halde Alp Arslan'in oglu Wilias2 3 Har- 

zem’de hiikiim siiriiyordu. Bunlarin ikisi kavga ve T aba jag 

oglu sultanin kizi olan zevcesine taarruz ederek onu ayakla- 

rindaki ayakkaplarla vura vura oldurdii ve “sen benim karim 

degilsin ; Bana kar§i bir casussun ; Karde§ini memleketlerimi 

harap etmek igin tahrik ediyorsun,, dedi. Sultan kizinin oldu- 

rulmli§ oldugunu haber alinca son derece hiddetlendi ve as- 

kerlerini toplayarak nehri gegti. Sultan bir kale oniinde gadir- 

larini kurunca Harzem yerlilerinden olan buranin hakimi ken- 

disi ile harp etti. Alp Arslanf Harzem ahalisini birtakim 

vaadlerle aldatarak onlari kazandi ve bu adamin ok atilarak 

oldiirulmek iizere elleriyle ayaklannin dort kaziga baglanma- 

smi emretti. Bu adam sultanin huzuruna getirilince sultani 

sogdii ve ona “ seni muhannes, dedi, benim gibi adamlar bu 

§ekilde mi olduruliir „. Bu sozlerden kani kaynayan sultan “bu 

adamin ellerini ve ayaklarini goziin, ben de onu serbest ol¬ 

dugu halde oldiirecegirn,, dedi. Adamin serbest birakilmasi 

iizerine sultan bir ok atti, fakat bu ok o adama yeti§emedi ve 

bu Harzemli adam sultanin iizerine sigradi ve eline gegirmi§ 

oldugu bir bigagi sultanin sirtina sapladi. Bunun iizerine harem- 

agalarindan biri kendini sultanin iizerine atti ve Harzemli adam 

sultani birakarak agayi bigaklamaga ba§ladi. Bunun iizerine 

gadir kurmakla me§gul olan Ermenilerden biri geldi, Harzem- 

li’yi ba§indan vurarak oldurdii. Sultan bu hadiseden birkag 

giin sonra aldigi yara yiiziinden oldii ve IVIerv’e gotiiriilerek 

babasi Cagri Bey’in yaniba§ina gomiildii. Sultanin biraktigi 

vasiyet mucibince oglu Melik$ah yerine gegecekti, kar- 

de§i Karut'' Bey kansi Hatun ile evlenecekti ve §iraz’da 

1 Ibn-iil-Esir’e gore §ems-ul-miilk Ttkin, Cilt 10, sahife 27. 0. R. 

2 ilyas olacak, ibn-iil-Esir. Cilt 10, sahife 19. O.R. 

3 Kavurd Bey. 0. R. 
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yerle§erek burasi ile diger kaleler sultanin emri altinda 

bulunacakti. 

Uzun bir miiddetten beri karde§inin oliimunu bekleyen 

Karat (Kaurath) Bey, onun olmu§ oldugunu anlar anlamaz 

Kirman’dan hemen hareket etti ve ki§ mevsiminde denize 

inerek §iraz’a geldi. Horasan’a gidince karde§inin oglu Melik- 

$ah ile harbetmek iizere bir ordu topladi. Melik$ah da 

amcasi ile dovii§mek iizere hazirlandi, Allah da ona nusret 

verdi, o da galip gelerek amcasina zincirler vurdurdu ve onu 

oldiirdiikten ba§ka ogullarinin gozlerini de kor etti. Bu gocuk- 

larin en kiigiigii olan ikisi olmii§, diger iigii kor ya§ami§tilar. 

Bunlar: Sultan $ a h, Turkan §ah ve Vardan §ah 

idiler. Bunlardan herhangisini, kendi iilkesinde ikamet ederse 

karde§i olan sultana gosterilen hiirmet ve riayet ona da gos- 

teriliyordu. 

Araplarin 466 (M. 1073) ve Yunanlilarin 1384 (M. 1073) 

yilinin ekim ayindan §ubatin 24 iine kadar son derece 
« 

§iddetli yagmurlar yagdi, nehirler ta§ti, Bagdat evlerini sular 

basti, birgok biiyiik binalar yikildi ve ahali §ehrin garp bol- 

gesine kagti. Sular Nuba kapisindan, yani Nubyeli haremaga- 

larinin muhafaza ettikleri kapidan, Halifenin ikamet ettigi 

semte dogru akti. Haremagalari ile bu taraflarda ya^ayan ca- 

riyeler hep kagtilar. Bu sirada bu bolgede 1500 hane vardi. 

Ahali yiize yiize §ehrin §imal tarafina giderek buradaki halkin 

evlerine iltica ettiler. Sular halifenin yatagina kadar yiikselince, 

o da kapiyi bulmak ve kagmak istedi, fakat yol bulamadi. 

Haremagalarindan biri onu ta§iyarak bir kayiga yerle§tirdi, 

halifenin karilarini da aym §ekilde kurtardiktan ba§ka birgok 

mallarini da sular altindan gikarmaga ugra§tilar. Halife, Peygam- 

berin biirdesini sirtina giyerek ve asasini eline alarak sulann 

kabarmasini durdurmak istedi ise de muvaffak olmadi. Birgok 

kimseler yiyecek bulamayarak giinlerce sandallarda kal- 

dilar. Halifenin kendisi de 2 gun bir§ey bulamadi. Vezir 

sular iizerinde yiizen bir sandal iginde 2 giin yiyeceksiz 

kaldi. Sular golii de kaplami§ ve bu yiizden birgok gogebeler 

bogulmu§tu. Anlatiligina gore sular bu §ekilde kabardigi sirada 

zavalli bir adam karisini, kizini birer ata bindirmi§, kendisi de 

iigiincii bir ata binerek bogulmaktan kurtulmak istemi§ti. Fa- 
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kat sular iki kadini bogmu§, adamm kendisi de atini biraka- 

rak bir agaca tirmanmi§, burada giinlerce kaldiktan sonra 

sularin dii§mesi iizerine agagtan inmi§ti. Bu sirada aslanlarla 

mandalarin sularla gevrilen dag tepelerinde yanyana durduk- 

lari ve korku yiizunden birbirlerine dokunmadiklari goze 

garpmi§ti. 

Araplarin 467 (M. 1074) yilinda halife Kaim §abanm 13 

line miisadif per§embe giinii sabaha dogru anjin illetinden, 75 

ya§inda oldugu halde, vefat etti. Rengi ye§ilimtirakti, giinkii 

yemegi ile birlikte birgok incirler(?) yemi§ti. 

Ondan sonra oglu Muktedi yerine gegti. Bu gece (yani 

Halifenin oliimii gecesinde) miineccimlerin anlati§ina gore, 

kendisi oliimden korkmakta idi, giinkii Aris yildizi akrep bur- 

cunda idi ve geceleyin onun oliim evi olan Cevzaya Kavs 

burcunda olan Kronos’un kutrunda inini§ti ve bu da onun 

oliimune i§aret etmekte idi. 

Kaimdtn sonra oglu Muktedi 19 yil, 5 ay hiikiim 

siirdii. Araplarin 468 (M. 1075) yilinda Araplar Roma’lilardan 

Yeni Mabbug kalesini aldilar ve 8 yildan beri burada bulu- 

nan Roma’lilarin gogu Araplar tarafindan esir edildiler. 

Bir yil sonra Suriye’de Tiirkmenler ile Misir’lilar arasinda 

§iddetli bir muharebe koptu. Ve muharebe sahnesine yakin 

yerlerde bilhassa §am’da kithk ve veba ba§gosterdi ve §am 

halkinin, son derece kiigiik bir kismi miistesna olmak iizere, 

hepsi de helak oldu. Onceden §am ahalisinin sayisi 300.000 

oldugu halde, 3.000 e inmi§ti. §ehirde onceden 240 ekmekgi 

bulundugu halde, yalmz 2 ekmekgi kalmi§ti. Onceden 3.000 

dinar degerinde olan bir ev bir dinara satildigi halde mu§teri 

bulamiyordu. §ehirde yiyecek azalmi§, fareler gogalmi§ti. Qiin- 

kii fareleri kovalayan gelincikler yenmi§ti. §ehir halkindan 

olan iki ev sahibi bir kadin, bu evlerin birini 300, digerini 

400 dinara satin almi§ oldugu halde farelerin yapmi§ oldugu 

tahribat yiiziinden evlerinin birini 7 zuze ye satarak bu para 
ile bir kedi satin almi§ti. 

Araplarin 470 (M. 1077) ve Yunanlilarin 1389 (M. 1078) 

yilinda Mich ail Roma diyarini zaaf iginde idare ediyordu. 

Bunun sebebi bobrek (idrar sokememek) hastahgina ugrami§ 

olmasi idi. Kiral sarayinda oturarak kendisini tedavi ile me§- 
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gul oluyor ve higbir kimse ile konu§amiyordu. Bunun iizerine 

Nicephorus Botanicus naminda biri ona kar§i isyan etti. Bu 

adam, bir aralik giftgilik ediyordu, sonra adim adim yiikse- 

lerek Kibris adasina, sonra Antakya’ya hakim oldu. Sonra bu 

iilkelerden azledilmi§ ve yoksulluga ugrami§ti. Kendisi Selguk’- 

lara mensup olup Alp Arslan’dan kagan Selguk oglu 

Yabagu Arslan in oglu Katlamig' in ailesine bagli 

idi. Fakat Roma diyarina iltica etmi§ bulunuyordu. Bunlar 4 

ay kadar Istanbul’u muhasara ettiler. Burada 6 ay kadar oyle 

yaman bir kitlik hiikiim surdu ki, 2 gorek 1 dinara, bir horoz 

bir^dinara ve 15 yumurta bir dinara satilmakta idi. Kitligm 

arkasindan veba da ba§gostermi§ti. 

Oluleri kaldirarak buyuk kilisedeki oluler yerine getiren 

adam, burasmin dolmasi iizerine, kilisenin denize agilir kapi- 

sindan cesetleri denize atiyordu. Bu adamin anlati§ina gore 

ta§idiklan her olii mukabilinde bir obolus ahyorlardi ve 4 ay 

iginde 160.000 obolus almi§lardi. Bu muharrire ( yani Bar 

Hebraeus’a) gore bu kadar buy uk bir meblagin verilmi§ olma- 

sina inamlmaz. Fakat ben i§ittigimi kaydetmi§ bulunuyorum. 

Patrik ile e§raf, MichaiT in §ehri muhasara edenleri 

maglup etmekten aciz oldugunu gorerek, §ehrin kapilarmi ag- 

tilar ve §ehri N i c e p h o r u s’ a teslim ettiler. Nicephorus §eh- 

re girince, M i c h a i l taci eline alarak di§ari gikti ve Nicepho¬ 

rus' a §u sozleri soyledi : “Bunu al da halki kilicindan koru. Bunu 

istemi§ olsaydin harbetmeden sana devrederim,,. Bunun iizerine 

Mi c hail saglarmi tira§ ettirdi, rahip oldu, rahipligi sirasinda 

et yemedigi igin hastahgmdan kurtuldu ve hayatinin sonuna 

kadar bir manastirda ya§adi. 

Nicephorus daha sonra Mi c hail' in iki oglunu 

kisirla§tirdi ve karisi ile evlendi. Herkes ondan nefret ediyordu. 

Bu yiizden onun iginde iyilik namina ne varsa hepsi zail oldu 

ve kendini korkuya kaptirdi. O kadar ki sarayinda oturuyor 

ve harbe gikmiyordu. Bunun iizerine sultan Melik $ah, Kat- 

lami§'\ geri getirmek iizere bendesi Bursuk'u bir ordu ile 

gonderdi. Bursuky Istanbul mabedine yakla§tigi zaman 

Nicephorus'd. haber gondererek Katlami§'\n teslimini 

istedi. Nicephorus da §u cevabi verdi: “Bize iltica eden bir 

adami, topumuzun oliimiine sebep olsa da, teslim etmek dini- 
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mizce caiz degildir. Fakat K at l a m i $ buradadir ve onu 

alabilirseniz ahniz,,. 

Bunun iizerine K at l a m i $ ile Bursuk (harp meydamn- 

da) kar§ila§tilar. 1 ki taraftan birgok Tiirkler maktul du§tukleri 

igin Bursuk, Katlami$'a §u haberi gonderdi: “Seninle 

benim yiiziimden Tiirkler nigin helak olsunlar?. Ikimiz kar§i- 

la§ahm, hangimiz galip gelirse iki tarafin da hakimi olsun,,. 

K at l a mi $ razi oldu. Bursuk da hileli bir §ekilde hareket 

ederek kolelerinden birine kendi elbiselerini ve zirhini giydirdi, 

kendi atina bindirdi ve onu Ka 11 a m i $ ’a kar§i gondererek 

kendisi 20 ath ile birlikte seyirciler arasinda yer aldi. Katla- 

mi$ ile kole dogii§tiiler. Katlami$'\n bir darbesi koleyi 

atindan yuvarladi, o da kolenin kafasini kesmek igin atindan 

indi. Bunun iizerine Bursuk ile adamlari onun iizerine atildi- 

lar ve Katlami§\ oldurduler. K at l a mi $' in hainane §ekilde 

oldiiriilmesi iizerine Bursuk, haberi Sultana gondermek vazi- 

fesini iizerine alacak birkag ki§i buldu. Geride kalanlar, ki pek gok 

idiler, K at l a m i in oglu Suleyman' a baglandilar. Roma 

diyarindan hareket ederek sahil iizerindeki Antardus ve Tarsus 

§ehirlerini Arap’larin 475 (M. 1082) yihnda zaptettiler ve daha 

sonra Suleyman Antakya’ya da hakim oldu. 

Araplarin 476 (M. 1083) yilhnda Kurey$ oglu $e r e f ii ri¬ 

de v l e Harran’i zaptederek hakim olan Krasi'y'x kazikladi 

ve Yunanhlarm 1394 ( M. 1083) yilinin eylul ayinin 23 iincii 

glinii Ermeni Pi lard os Edessa’yi Tiirk’lerden aldi. Dahan 

sonra bu zattan bahsedecegiz. 

Nicephorus 2 yil kadar gayet girkin bir surette hii- 

kiim surdiikten ve devlet i§leri berbat olduktan sonra ordu 

kumandanlanndan Alexis Commeninus e§raf ile gizli bir an- 

la§ma yapti ve bunlar istanbul haricinde bir yere giderek onu 

kiral ilan ettiler. Sonra siir’atle §ehre dondiiler ve higbir 

kimseden mukavemet gormediler. Alexis'm saraya girmesi 

iizerine Nicephorus saraydan gikti, mustahak oldugu cezayi 

buldu ve boylece namussuzlugunun ve ahlaksizhgimn kar§ih- 
gini gordii. 

Araplarin 477 (M. 1084) yihnda Mervan oglu, Firat kiyi- 

larma kadar Musul’da hiikiim siiriiyordu. Bu adam Maaddi’le- 

rin ordularina giivendigi igin gerekle§tigi tarzda sultana itaat 
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etmiyordu. Sultan Melik$ah, emir Artuk'a haber gonde- 

rerek Turkmen ordularmi toplamasini ve harbe hazirlanmasini 

emretti. Mervan oglu bundan haber alinca Maaddi’lerin bu- 

yiik emiri Kurey§ oglu §e r e f-ii d-d e v l e’den yardim istedi. 
* 

Bunlar toplandilar, Amid’in civarina geldiler, Artuk da bu- 

raya geldi. $ e r e f-ii d-d e v l e> Turkmen ordusunun biiyiikliigii- 

nii gorerek Artuk'a §u haberi gonderdi: '‘Ben de Mervan 

oglu da sultanin bendeleri oldugumuza gore bu muharebe ne- 

den vuku buluyor? Siz geri gidin, biz de geri gidelim ve arada 

sulh olsun,,. Artuk razi oldu ise de, Tiirkmenler hiddetlendi- 

ler ve “ganimet almadan bo§ ellerle geri mi donecegiz?,, de- 

diler. Bunlar gece yarisi atlarina bindiler ve §afak sokiince 

Maaddilere hiicum ederek birgoklarini oldiirdiiler, geride ka- 

lanlar da kagtilar. §erefiiddevle igin iimit kalmadigindan 

Amid’e, Mervan oglu nun yanina kagti. Tiirkmenler Maaddi- 

lerin gadirlarina giderek bunlari soydular ve gocuklarla ka- 

dinlari esir ederek mallarini zaptettiler. Bunlar ellerine gegen 

Maaddi emlrlerin boyunlarina ipler takarak Amid’in suru online 

getirdiler ve iglerinde i§e yarayanlann en iyisini onar dinara, 

bunlarin madunu olanlari 5 dinardan daha a§agiya sattilar. 

Guzel bir arap ati 5, bir deve 1 dinara, merkep 5 zuzeye, 1 

koyun yan zuzeye satilmi§ti. Bunlar 10.000 den fazla mizrak 

kirmi§lar ve kazanlarinin altinda yakmi§lardi. Tiirkmenler ara- 
a 

sinda birtakim ayriliklar ba§gosterdiginden Amid’i birakip 

gittiler. § e r e f-ii d-d e v l e de buradan gikti ve Calonicus’a 

gitti. 

Bu sirada Yunan devleti zaafa ugrami§ti ve Tiirkler her 

yerde iilkeler zaptediyorlardi. Ermeniler iginden cesur olan 

birtakim adamlar 50 ki§iden miite§ekkil bir gete viicuda ge- 

tirmi§ler ve Roma diyarina giderek yol kesmege, soygunculuk 

yapmaga ba§lami§lardi. Bunlarin Mara§’ta bulunduklari sirada 

yine Ermeni olan ve P i l a r do s ismini ta§iyan bir geng bun- 

larla kar§ila§ti. Ermeniler bu gencin kuvvetli ve hilekar oldu- 

gunu, soymaga ve oldiirmege cesaret gosterdigini gorerek onu 

yanlarina aldilar ve bu geng bunlarin rehberi ve reisi oldu. 

Bunlar Kilikya dahilindeki bazi muhkem yerleri zaptettiler ve 

gittikge gogaldilar. 
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Roma kirali keyfiyetten haber alinca bunlara hediyeler 

gonderdi. Bizzat P i l a r d o s Istanbul’a gitti ve Yunanli’lar onu 

gormekle sevinerek kendisine altinlar, silahlar verdiler ve onu 

Sebastus tayin ettiler. Bu adam geri donerek Kilikya ve 

Antakya iizerine hakim oldu, kudret kazandi, Mara§’i zaptetti 

ve Khi§um, Raban ve Edessa’yi, Ceyhan havalisini ve Malat- 

ya’yi ele gegirdi. Ordusunda Iran’li, Turk ve Ermeni bulunu- 

yordu. Zalim bir adam oldugu igin Antakya prenslerini yaka- 

lami§, biitiin servetlerini alarak ba§indaki askerlere dagitmi§ti. 

Bu yiizden Antakya ahalisi ondan nefret ediyor, o da Antak- 

ya’lilara kar§i aym hissi ta§iyordu. Kendisi Antakya’nin iize- 

rine Ismail naminda bir Iranliyi birakarak §ehirden ayrildi. 

Bunun iizerine evvelce istanbul’da nasil 61duriilmu§ oldugunu 

anlattigimiz Katlami$\n oglu Suleyman, Pilar dos'un 

ba§ka bir tarafa dondiigiinii haber alarak birtakim gemiler 

hazirlatti; giinkii daha onceden Antardus ve Tarsus’u zaptet- 

mi§ bulunuyordu. Suleyman dag tarafindan Antakya’ya hii- 

cum ederek buraya hakim oldu ve Iranli vali ona yardim etti. 

Bu adam Kazvsyanayi yani, §ehit Mar Cassianus’un bu- 

yiik kilisesini agarak iginden e§ya, perdeler, altin ve gumii§ 

kaplar vesaireyi aldi ve kiliseyi camia gevirdi. Sonra §ehirde 

sulh ilan ederek kihcini kinina koydu. Turkleri, hiristiyanlarin 

evlerine girmekten ve hiristiyan kizlanni nikahla dahi almaktan 

menetti. Bundan ba§ka bunlar Antakya’da eline gegen yagma 

e§yasindan bir^eyi harice gondermeyecek, ucuz bir fiatla da 

olsa §ehir iginde satacaklardi. Bu adam Antakya halkini 

memnun ettiginden ve vali de kaleyi teslim etmi§ oldugundan 

burada hiikiim siirmii§ ve Antakya halki sureta hiristiyan olan 

Pilardos'tan fazla ondan ho§nut olmu§lardi. 

K at l a m i $ oglu Suleyman Roma diyarini tekrar istila 

ederek Nicaea, Nicomedia ve Konya’yi fethetti ve oglu Kiln; 

Arslani buralara tayin ederek Antakya’ya dondii. Sebastia, 

Kayseri ve Pontus’ta ise Dani$mend oglu Ismail naminda 

bir emir hiikiim siiriiyordu. Bu memleket onun adina izafe edi- 

lerek bugiine kadar Dani§medler iilkesi adini ta§iyor. 

Biitiin bu hadiseler Araplann 477 (M. 1084) ve Yunanhlarin 

1396 ( M. 1085 ) yilinin kasim ayinda vuku buldu. Aym yil 

§e r e f -ii d- d ev l e Ermenilerden Samsata’yi ve Katlami§ oglu- 
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nun amcasi Malatya’yi zaptettiler. Araplann 478 ( M. 1085 ) 

yilinda §eref-iid-devle Maaddi’lerin askerlerini toplayarak 

Antakya’ya huciim etti. K at l ami $ oglu Suleyman ona 

kar§i gikti ve dovii§tu. Maaddiler kirilmi§lar ve § e r e f-ii d-d ev- 

l e' ni n kendisi de muharebede maktul dii§mu§tu. Bunun iize- 

rine Amid civarinda Maaddi’leri maglup ettigini anlattigimiz 

Art uk, sultan Melik$ah'in kendisine kar§i degi§mi§ oldu- 

gunu sezerek adamlari ile birlikte Suriye’ye hareket etti. Mu- 

sul’a vardigi zaman sultan iki asilzade ile §ahane bir hil’at, bir 

at, bir ferman ve 5.000 dinar gondererek gonlunii ho§nut et- 

mek ve kendisine gevirmek istedi. Fakat Artuk bunlarla kan- 

madi ve §u sozleri soyledi : „ Siz sultanin hizmetinde bulunan 

birtakim du§manlanmsiniz ve siz sultanin bana kar§i sami- 

miyet gostermesine imkan vermezsiniz. Ben K at l a mi $ oglu 

Siileyman'a kar§i hareket ediyorum. Onun sultana ait mem- 

leketleri tahrip etmesine imkan vermeyecegim.,, Bunlar da mem- 

nun olarak onu biraktilar ve geri dondiiler. 

Aym yil Iran, Senar ve Suriye’de §iddetli bir veba oldu 

ve birgok koylerin nufusu kamilen mahvoldu. insanlar ayakta 

durduklari sirada ansizin sarsiliyor ve olu olarak yere dii§ii- 

yorlardi. Bu me§’um hastahga tutulanlar ekseriyetle alti giin- 

den fazla dayanamiyorlardi. Turk atliiarmdan biri §u hikayeyi 

anlatti: “Bagdat ciyanndaki Muhavel koyiinden ge^iyordum. 

Bir kapinin oniinde dir kiz gocugu agliyor ve §u sozleri soy- 

liiyordu : “Kim beni oliimden kurtanr da alir? Qiinkii oliim evi- 

mize girerek babami, anami, karde§lerimi ve hem§irelerimi 

mahvetti,,. Evinin igine girince dokuz olu saydim ve korkarak 

kagtim, fakat kiza acimi§tim. Geri donerek onu da ahp gotiir- 

mek istedim. Fakat onun da anasinin gogsii iizerine dii§erek 

olmu§ oldugunu gordiim,,. 

Aym yilm 27 eylul giinii (yani, Yunanlilann 1396, M. 

1085) Bagdat’ta bir karayel esti, ortaligi karartti, gok ile yer 

arasinda kesif bir toz tabakasi gerildi ve bu toz tabakasi 

havada biiyiik bir dag gibi hareket etti. Birgok insanlar ve 

hayvanlar, hatta golun vah§i hayvanlari olduler. Birgok ayak 

takimi, hamamlara giderek hamamlarin e§yasmi yagma ettiler, 

sonra gar§ilara musallat oldular. Birgok gemiler de batmi§ti. 
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Araplarin 479 (M. 1086) yilinda emir Artuk bey ile 

Antakya hakimi K at l ami$ oglu Suleyman arasinda harp 

koptu ve Suleyman muharebede maktul dli§tu. Anlatildi- 

gina gore Suleyman kendi tarafinm yenilmekte oldugunu 

gorerek bir bigakla intihar etmi§tir. Qiinkii cesedi yerde bu- 

lundugu zaman karnina bir bigak sapli oldugu g6riilmu§tu. 

Sultan, Sii l ey m a n ’in katledilmi§ oldugunu haber aldiktan 

sonra Horasan’dan Suriye’ye ge^ti. Emir Artuk Kudus’e 

gitti, adamlarini ve aile efradini Davud kulesine yerle§tirdi 

ve burasini kuvvetlendirdi. Pilardos un elinde bulunan Edessa, 

sultanin muvasalati iizerine kendisine kolayhkla teslim oldu. 

Pilardos da Edessa halkinin nefreti dolayisiyile §ehirden 

gikarak sultan ile kar§ila§mak iizere Horasan yolunu tuttu. 

Fakat sultan ba§ka bir yol ile geldigi i^in onunla iran’da 

bulu§amadi ve geri donerek sultanin Edessa’yi zaptetmesin- 

den sonra Bet Nahrin’de onunla bulu§tu ve vergi vermegi 

vadettikten ba§ka, halite ve sultan namina hutbelei okutmagi 

kabul etti. Bu adam sultanin oniinde miisluman oldu, siinnet 

edildi ve bu yiizden hasta du§tu, sonra sultanin seferi esna- 

sinda onunla birlikte seyahat etti. Edessa ahalisi Pilardos tan 

nefret ettigi igin sultan ona burasini vermeyerek Mara^’i verdi. 

Bu sefil adam burada bir miiddet kaldiktan sonra helak oldu. 

Denildigine gore kendisi tekrar Isa’ya inanmi§ ve hiristiyan 

olarak 61mii§tu. 

Sultan, Edessa’dan sonra bir surii e§kiyamn bulundugu 

Caber kalesine gitti. Bunlar, Tiirk’lerle d6gii§mege karar 

verdikleri igin iig Tiirk, kale d uvarina hig umulmayan bir 

yerden tirmandilar ve sultanin ismini bagirdilar. E§kiya bu 

sesi duyunca hayret ettiler ve mukavemetleri kirildi, Tiirklerde 

bunlari yakalayarak ba§larinda bulunan Ja'bar i oldiirduler. 

Bu adamin karisi son derece kuvvetli bir kadindi. Kendisini 

kale duvarindan atmi§ ve sirtindaki elbiselerin havalanmasi 

yuziinden zedelenmeden yere dii§mu§tii. Tiirkler bu kadini 

yakalayip sultana gotiirdiiler. Sultan ona kendisini nigin attigmi 

sordu. O da §u cevabi verdi: “Ben kocamdan ba§ka bir erkegin 

bana hakim olmasim istemedigim igin kendimi oldiirmek iste- 

dim„. Sultan ona nereli oldugunu sordu. O da §am dan geldi- 

gini bildirdi. Sultan da onun bir hayvana bindirilerek akraba- 
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sina gotiiriilmesini emretti. Sultan buradan Halep ve Antakya’ya 

giderek buralarmi zaptetti. Sonra Suriye’de hiikiim siiren darlik 

ve kitlik yiiziinden Bagdat’a dondii ve kizini halifeye zevce 

olarak verdi. Sonra Horasan’a gitti. Emir Buzan Edessa ve 

Malatya’ya vcAksenkur (Aghsenkur?) Halep’e tayin olun- 

mu§lardi. 

Araplarin 485 (M. 1092) yilinda sultan Horasan’dan Bag¬ 

dat’a geldi. Sultan halifenin karisi olan kizindan dogan erkek 

gocugun veliaht ilan olunmasini ve hilafete ge^mesini istedigi 

igin halite ile arasi agildi. Halite sultanin talebini reddedince 

sultan da ona “oyle ise Bagdat’tan gik, git,, tarzinda bir haber 

gonderdi ve halite §u cevabi verdi: “Emrinizi yerine getirece- 

gim, yalniz yolculuga hazirlanmak iizere bana on giin mlihlet 

veriniz.,, Dokuzuncu giin saltan §iddetli ve yakici bir hummaya 

tutularak 61mu§tiir.1 Denildigine gore kolesi Hurdik ona zehir 

igirmi§ti. Sultanin karisi Tiirkdn Hatun zeki bir kadin 

oldugu i^in devletin i§lerini idare etti ve oglu Mahmud, ki 

sultan Melik$aKin ogludur, be§ ya§inda oldugu halde, 

Bagdat’ta sultan ilan edildi. Zekasi hakkinda §u hikaye anlati- 

liyor: “Halite ona §ahane hil’atler giydirmek ve tahta oturtul- 

mak iizere adamlanni gonderdigi zaman bu gocuk elini de, 

ayagini da uzatmadi, gozlerinide oynatmadi, igilmedi ve gelen- 

leri selamlamadi. Azasindan biri de kipirdamadi. Oyle ta§ 

gibi durmu§tu ki, herkes bu haline hayret etmi§ti. 

Tiirkdn Hatun oglu sultan Mahmud'u aiarak Isfa- 

han’a gitti. Bazi Tiirkler toplanarak sultan Me l i k §a h'm ismi 

Turkyaruk1 olan ve amcasimn kizindan dogan oglunu 

getirerek hiikiimdar ilan etmi§lerdi. Turkyaruk ile beraber 

10.000, Mahmud ile beraber de 20.000 ki§i bulunuyordu. Bunlar 

kar§ila§tiklari zaman Mahmud' un maiyetindeki e§raf ona 

hiyanet ettiler ve Turkyaruk'un tarafina gegerek onunla 

beraber oldular. Sultan Melik$ah'\n karde§i Tac-iid-devle 

Tata$y Musul, Nisibis, Maiperkat ve Suriye ile §am havali- 

1 Sultanin hastaliga tutulmasinin sebebi, av eti yemesi ve hummaya 

tutulmak yiiziinden hacamatlanmasi, fakat kafi derecede kan gikarmamak 

yiiziinden hastali^in aonrla§masi idi. Hummasi yakici idi. «Muhtasaruldevle 

S. 337. ibn-iil-Esir cilt, 10 S. 78. 0. R. 

J Arah tarihlerinde §eklinde yazarlar. 0. R. 
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sinde hiikum suriiyordu. Tata$ Azerbaycan’a geldi ve karde- 

§inin oglu sultan Turkyaruk onu kar§ilamaga gikti. ikiside 

Tebriz civarinda bir koy olan Saidabad’da konu§tular; Tata$ 

da §am’a dondii, emir Aksenkur ile Buzan, Turkya¬ 

ruk' a hizmet etmek iizere gittiler. Turkyaruk'un kendisi 

Bagdat’a giderek ona hil’atler giydiren, ferman veren ve sultan 

ilan eden halite tarafindan kabul edildi. 

Araplarin 487 (M. 1094) yilinda halite Muktedi masa- 

sina dayanarak kizartilmi§ bir horozu yedig’i sirada hezeyan 

etmege ba§ladi. Kendisi kar§isinda duran cariyeye bakarak §u 

sozleri soyleai: “emretmedigimiz halde igeri giren bu adamlar 

kimlerdir?,, Kadin etrafina bakip bir kimseyi gormedigini 

soyledi ve halifenin ellerini yikamadan evvel sirt iistii egildi- 

gini gordii. Halite Muktedi boylece ansizin olmu§ ve oglu 

Must at her1 yerine gegmi§ti. 

Muktedi’den sonra oglu Mustather '1 2 25 yil, 5 ay hiikiim 

siirdii. Bu yil iginde sultan Mahmud'un validesi Tiirkan 

hatun vefat etti. Bu kadin cesur ve akilli idi ve Hunlar’in ilk 

hukiimdari olan Apdasyab'in neslindendi. Babasi Hazar 

kirali Taprag' di. Oglunun elinde Isfahan’dan ba§ka yer 

kalmami§ti. 

Kisa bir zaman sonra sultan Turkyaruk, askerlerinin 

az bir kismi ile istahan’a gitti ve karde§i sultan Mahmud'a 

bagli e§raf, §ehrin kapilanni yuziine kapadilar. Bunlar daha 

sonra sultani igeri alarak ele gegirmegi dii§iinduler ve kapilan 

agtilar. Sultan igeri girip bir gun kaldiktan sonra sultan Mah¬ 

mud §iddetli bir hummaya tutuldu ve yedi ya§inda oldugu 

halde o giin vetat etti. Bimun uzerine e§rat Turkyaruk ile 

sulh oldular ve onu Isfahan hukiimdari ilan ettiler. 

Araplarin 488 (M. 1095) ve Yunanlilarin 1406 (M. 1095) 

yilinda Konya sultani Suleyman oglu Kili$ Arslan 

Malatya’ya kar§i hareket etti ve harp agti. Sonra sultanin 

ba§veziri onun namina elgilik ederek §ehrin mukaddes adami 

ile, yani Sabuni oglu Said ile gorii§mek istedi. Bu adama Mar 

John denilir ve kendisi mukaddes ve harikulade bilgili sayi- 

1 Mustazhir olacak. 0. R. 

2 Miistazhir. 
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lirdi. Bu adam Gabriel' in emri ile yakla§tigi zaman 

mel’un bir yunanli ile §ehrin hakimi, yani vezir Siiryani dili ile 

§u sozlerin soylenmesini istedigini bildirdi: “Sultan diyor ki, 

§ehri teslim etmelisin. O da bilmukabele sana iyilik edecektir. 

§ehri teslim etmezsen sultan burasini kilig kuvveti ile alacak 

ve dokiilen biitiin kanlar senin sirtina yiiklenecek,,. Mukaddes 

adam §u cevabi verdi: “ Higbir kimse bu §ehri zaptedemez. 

Qiinkii 10 yil yetecek ekmek var. §ehrin iginde ve di§inda 

sular akiyor. Harbe muktedir adamlarimiz da gordiigiiniiz 

kadar goktur,,. Mukaddes adam bunlari soylerken mel’un 

Gabriel arkasinda durup dinliyordu. 

Vezirin geri donmesi iizerine mukaddes adam G ab r i e I'e 

§u sozleri soyledi: “Soyledigim sozleri i§ittiniz, fakat sultanm 

burdan sulh iginde gegmesi ve kendisine hediyeler verilmesi 

daha iyi olur ; Qiinkii zenginimiz de, fakirimiz de, istirap igin- 

deyiz,,. Bunun iizerine bu mel’un hakim mukaddes adama kar§i 

kin giittii ve bir giin sonra askerlerinden birine onu oldiirme- 

sini emretti. Mukaddes adam yalvarmak igin ko§tu ve onun iki 

sur arasinda ati ile dola§tigini gordii. Mel’un adam mukaddes 

adami goriince fena halde kizdi, ona hakaret etti, elindeki 

mizragi ona atti ve onu oldiirdu. Mutakitler iki giin sonra bu 

adamin cesedini aldilar, onu gomiilmek iizere hazirladilar ve 

biiyuk kiliseye gomaiiler. Sultan da frenklerin geimi§ olduk- 

larini haber alarak burasini birakti ve hareket etti. 

Araplann 489 (M. 1095) ve Yunanlilarin 1407 yilinda 

miineccimler, Nuh zamaninda vuku bulan tufana benzer bir 

tufanin kopmak iizere oldugunu soylediler. Halite Mustazhir 

hey’et§inas Is an oglunu 1 gagirarak vaziyeti sordu. Hey’et§inas 

§u cevabi verdi :“Nuh zamaninda seyyarelerin yedisi Hut bur- 

cunda toplanmi§ ve tufan bu yiizden kopmu§tu. Bu yil ise 

yalniz Zuhal bu burc da degildir. O da bu burca girmi§ 

olsa idi Nuh tufanina benzer bir tufanin kopmasi miimkiin 

olurdu. Fakat benim anlayi§ima gore memleketin birinde muh- 

telif memleketlerden gelen kimseler toplanacak ve hepsi de su 

iginde bogulacaklardir,,. Birkag giin sonra Mekke’ye ibadet 

igin gidenlerin §iddetli bir firtinaya tutulduklan ve hepsinin de 

i j*U O. R. 
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bogulduklan haber verildi. Aym yil Malatya’ya hakim olan 

yunanli Gabriel, Ebu Imran hanedamna mensup Eb u S a l i m'i 

oldiirucu bir zehir ile ortadan kaldirdi. Bir yil soara bu 

mel’un adam Allahtaa korkar ve mutekit bir tacir olan Dairaita 

oglu Savma ile iki oglu'nu, Hawaiii Bassil'i ve Tiantini 

papasini oldiirdu. Bunlarin evlerinden ve Malka oglu Ebu 

Mansur'un evinden altin, gumu§ ve e$ya aldiktan ba§ka mu- 

kaddes adamin kilisesinden de ha^lar, buhurdanliklar, bir kutu 

mtiron-yagi ve kilisenin biitiin perde ve e§yasini aldi ve 

evlerini tahrip c11i. Sonra kaleyi ve surlari in$a etti. 

Abu' I - Faroe F. 22 
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